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INTRODUCCIÓN

No ano 1988 cumpríase o primeiro centenario do nacemento de Ramón
Otero Pedrayo (Ourense 1888-1976), que foi, xunto con Castelao e Vicente
Risco, unha das figuras máis representativas do galeguismo de preguerra e
segue a ser a referencia intelectual e literaria máis segura de que podemos
botar man á hora de facer un balance da cultura de Galicia no que vai de
século.
Con este motivo, o Consello da Cultura Galega acordou celebrar unha
serie de simposios nos que afrontar algunhas das moitasfacetas do «señor de
Trasalba» coafinalidade de comezar a decrúa rigorosa e crítica de tan amplo
e apaixonante terreo como é o da obra e singladura intelectual do autor máis
prolífico de toda a Historia de Galicia .
Se nalgún aspecto desa magna obra non cabe andar con releos, solermias
nin dúbidas, á hora de facer unha valoración rotudamente positiva, ese é, con
seguridade, o aspecto literario. En efecto, mafia que Otero Pedrayo comezara
algo serodiamente a súa actividade publicista neste campo (pois xa cumprira
os 37 anos cando tirou do pre/o da editorial Lar aqueta primeira entrega titulada Pantelas, home libre), ófinal da súa vida legounos un herdo que mesmo
hoxe en día é difícil de calibrar en todo o que vale e de abranguer en toda a súa
extensión.
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Querfdo por todo o abano político e ideolóxico do naso país e mesmo
respetado popularmente en vida, con rara reverencia, o certo é, nembargantes
que Otero Pedrayo adoeceu sempre de falta de lectores galegas e, dende lago,
permanece incógnito para o resto do mundo.
Certamente, é xusto dicir que a persoa e algo da obra de Otero Pedrayo
fo ron motivo de investigacións e análises por parte de estudiosos ben intelixentes
do naso panorama cultural. Pero a amplitude do territorio a abranguer neste
caso debe levamos a recoñecer que os esforzos Jeitos ata o de agora, por
meritorios que sexan, non ahondan e que cómpre continuar ata que a obra de
Otero Pedrayo circule como unha compoñente máis (así recoñecida por
propios e alleos) do patrimonio cultural de occidente.
Por iso, algún xesto encamiñado a dirixir a atención cara a don Ramón (o
«don Ramón», por antonomasia, da nos a historia recente) e a propiciar unforo
axeitado no que fose posible continuar en profundidade o estudio da súafaceta
literaria era algo que urxía levar adiante antes de que a incuria cultural do
pragmatismo hodierno e o paso do tempo soterrasen para sempre ese herdo,
tan valioso para nós os galegas, en primeiro lugar, pero tamén para todo aquel
que se sinta cidadán europeo ou sinxelamente habitante humano do universo,
no que con seguridade segue e seguirá a later por sempre a enerxía espiritual
e cósmica que definían a Otero Pedrayo.
O Simposio Internacional, que levou por título Otero Pedrayo e o panorama literario do século XX e que se celebrou os días 22, 23 e 24 do mes de
setembro do ano do centenario,foi xa un primeiro paso cara a esa chamada de
atención ó que terán que seguir outros moitos, se queremos realmente coñecer
e dar a coñecer ó mundo todo o que encerra a rica literatura oteriana-e as
propostas estéticas, políticas, ideolóxicas e culturais, en xeral, que laten en
cada unha das súas páxinas.
O carácter internacional que se lle quixo dar ó Simposio e as tóxicas
limitacións que este tipo de empresas impón de seu levaron ós encargados da
organización a establecer uns criterios que axudasen á consecución de dous
obxectivos básicos e prioritarios: en primeiro lugar, procurar entrar na
análise dos aspectos máis importantes de entre os que a obra literaria de Otero
Pedrayo ofrecía e, en segundo lugar, propiciar un espacio no que a presencia
de observadores foráneos , imprescindible, se se quería facer un encontro
verdadeiramente internacional, servise de fío de comunicación para que esa
obra comezase a circular máis alá das nasas fronteiras.
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Con vistas ó cumprimento destes obxectivos, fixéronse dous tipos de
chamadas. Por unha banda, foron invitados estudiosos da obra de Otero
Pedrayo xa recoñecidos en Galicia, que debían ter (e ti ve ron) por misión, entre
outras, informar ós observadores foráneos sobre aspectos xerais (mesmo
domésticos) da figura de don Ramón e presentar novas aportacións ós estudios
oterianos. Doutra banda, invitouse a profesores defóra de Galicia a fin de que
botasen luz sobre aspectos teóricos que interesan especialmente nunha análise
en profundidade da obra do autor trasalbés e aportasen puntos de vista ceibes
dos inevitables prexuízos que, quéirase ou non, embazan os que dende Galicia
podemos adoptar.
O primeiro dos obxectivos conseguiuse en grande parte, pois as facetas
máis salientables de Otero, dende o punto de vista literario, quedaron suficientemente cubertas, as navidades analíticas foron moitas e a personalidade do
que Jora todo un patriarca da nasa cultura quedou perfectamente perfilada. O
segundo contou para a súa consecución coa presencia de profeso res de varia
procedencia xeográfica que souberon, non só seren atentos observadores da
figura e da obra de Otero Pedrayo, senón tamén activos e intelixentes
esculcadores de aspectos puntuais desta última.
O programa que se elaborou, e que se reproduce neste volume coa soa
variación que supón a eliminación daqueles nomes dos (poucos) invitados que
non acudiron á nasa chamada,foi desenvolvido na súa totalidade durante os
tres días que durou o simposio.
Como se pode apreciar, houbo tres tipos de actividades: conferencias,
comunicacións e mesas redondas e, atendendo a un criterio de proporcionalidade con r,especto á obra do autor a tratar, no reparto da temática se
lle adxudicou un día a aspectos relacionados coa personalidade, a poesía, o
teatro, e actividade traductora e dous días á narrativa, que conforma o groso
da producción literaria de Otero pedrayo.
As actas que agora saen á luz pública recollen os textos que nos foron
remitidos por escrito. Ternos coñecemento de que algúns participantes preferiron
publicar pala súa canta as ponencias ou comunicacións que presentaron ó
Simposio. Neses casos, e por un criterio de economía, coidamos que non viña
a canto repetir aquí o que xa circula en letra impresa noutras publicacións.
Doutra banda, as ausencias que se poidan observar son alleas á nasa
responsabilidade, toda vez que os coordenadores do simposio, tanto directamente como a través da Secretaría do Consello da Cultura Galega, invitaron
9

repetidas veces a tódolos participantes a que enviasen por escrito as súas
colaboracións.
Reproducimos, pois, aqueles escritos de que dispoñemos na mesma arde
que ocupan no programa.
Os textos dos profesores Ricardo Gullón, Brian Tate, Richard Cardwell,
Claude H. Poullain e Angeles Cardona, así como o do escritor Luís Romero,
redactados orixinalmente en lingua castelá, foron traducidos ó galega con
permiso dos seus autores, a quen agradecemos as facilidades que en todo
momento nos ofreceron.
Finalmente, quixeramos ofrendar estas Actas a quen xa non as poderá ler
máis que dende o Alén: Ramón Piñeiro, primeiro Presidente do Consello da
Cultura Galega, exemplo sobranceiro de entrega a Galicia e modelo de bonhomía e tolerancia. Para el o naso agradecemento, o naso respeto á súa
memoria e a lembranza máis agarimosa.

Anxo Tarrío Y arela
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Secretaría executiva:
Anxo Tarrío Varela
Darío Villanueva
Henrique Monteagudo

PROGRAMA

DÍA22
9 ,00

Sesión inaugural.

9,30

Conferencia. Otero Pedrayo. O escritor e o home: Ricardo Carballo
Calero, da Universidade de Santiago de Compostela.

10,30 Descanso.
11,00 Comunicación. Otero Pedrayo e a Época Nós: Carlos Casares, escritor.
11,30 Comunicación. Otero Pedrayo traductor de Joyce: Richard Cardwel,
da Universidade de Nottinghan (R.U.).
12,00 Comunicación. A poesía de Otero Pedrayo: Xesús Alonso Montero, da
Universidade de Santiago de Compostela.
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12,30

Mes~

redonda. A poesía de Otero Pedrayo: Basilio Losada, da Univer-

sidade de Barcelona, Xosé Ramón Pena, Ramiro Fonte, Claudia Rodríguez Fer, poetas e críticos.
16,30 Conferencia. O teatro dos éculo XX: Ricardo Domenech, da Escala
Superior de Arte Dramático e Danza de Madrid.
17 ,30 Comunicación. O teatro de Otero Pedrayo: Manuel Lourenzo, dramaturgo.
18,00 Descanso.
18,15 Comunicación. Otero Pedrayo e o teatro de máscaras: Xosé Filgueira
Valverde, da Real Academia Galega.
18,45 Mesa redonda. O teatro de Otero Pedrayo: Roberto Vidal Bolaño,
Eduardo Alonso e Manuel Lourenzo,

dramaturgos~

DÍA 23
9 ,30

Conferencia A personalidade e a obra de C hateaubriand desde a

perspectiva de Otero Pedrayo: Claude H. Poullain, da Universidade
«Paul Valéry» de Montpellier.
10,30. Descanso.
11,00 Comunicación. A visión da paisaxe en Otero Pedrayo: Mª do Carme
Ríos Panisse, da Universidade de Santiago de Compostela.
11,30 Comunicación. Aspectos narratolóxicos da obra de Otero P edrayo: Anxo
Tarrío Varela, da Universidade de Santiago de Compostela.
12,00 Mesa redonda. Aspectos ideolóxicos da narrativa de Otero Pedrayo: Xusto
G. Beramendi, Xosé Ramón Barreiro, historiadores, Andrés Torres
Queiruga, teólogo, Carlos Baliñas, filósofo, todos eles da Universidade
de Santiago de Compostela.
16,30 Conferencia. A renovación do realismo novelístico: Darío Villanueva,
da Universidade de Santiago de Compostela.
17 ,30 Descanso.
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18,00 Comunicación. As fontes francesas da obra de Ot.ero P'edrayo: Nicole
Dulin Bondue, do Departamento de Lmnguas Extranxeiras da U .N .E.D.
18,30 Mesa redonda. Asfontes literarias de Otero Pedrayo: Francisco Fernández del Riego, da Rearu Academia Galega,.Xosé Manuel Salgado,. do
INEM «Eduardo Pondal» de Santiago de Compostda, Ange]es Cardona
Castto, da Un:iiversidade de Tarragona ..

DÍA24
9,00

Conferenda. A novela liric:a: Ricardo Gull6n, da Universidadle de Ca~:iifomia (Dav.is ).

1

10,00 Descanso.
10,30 Conferencia .. Música e novela: Cados Ruíz SiIDva, da Un:iiversidade Autónoma de Madrid.
11,1 5 Comunicación. A muller na narrativa do século XX: Marina Mayoral,
da Universidade CompIDutense. Escr:iitora.
ID 1,45 Mesa redonda. A muller na narrativa de Otero P:edrayo: Cairmen manco,.
crítica literaria, Camiño Noiia., da Univers:iidade de Santmago de Com¡mstela, Mª Xosé Queizán, escritora.
ID 3,,00 Saída parn Tfasafüa.

l4,30 Xantar no souto de TrasaUba.
]7,00 Con:fem;encia. Novela e Historia: Luís Romero, escritor.
18,00 Comunicación. As per.egr.inadóns marítimas .británicas a San.t.i'agtJ de
Comp ostela na Bahr-a ldade Media: Hritan Tate, da Universidaí!!e de
1

Notitmngham.
18,30 Descanso.
19JJO Comunicación. Historia e novela en Otero P:e:dl~aJ~O'.~ a «R'omaria de
Xelmfrez»: Heniriq¡ue Monteagudo, da Universmdadle de Santiag.o de
Composte~a .
19 ,4S Mesa r edorniai. Asp'e:ctos lingüisticois da obrn ,de O,te1·<J1 Pedror!po.:· Ramón
LoJrenzo, Antón Santamarina, &osario Aivarez,. Manu.e~ Gm1záiez e Proo1Cisco Fernáodez Rei,. todos eles da Universida!de de Santiago de C()mposrema.
1

21,00 Sesión de cfausura.
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A TRADUCCIÓN DE ULYSSES DE RAMÓN OTERO PEDRA YO
A XERACIÓN NÓSE A REXENERACIÓN CULTURAL GALEGA

Richard Cardwell
Universidade de Nottingham
R.U.

Apareceu en París, o día 2 de febreiro de 1922, unha novela considerada
polos escritores progresistas daquela --e de maneira crecen te en anos posteriores- non só como unha revolución senón tamén como un fito decisivo na
narrativa moderna e no movemento da modemidade na literatura.
Esta novela, por suposto, foi o Ulysses de James Joyce. O día 15 de agosto
de 1926, o número 32 da revista N ós de Santiago de Compostela, publicou unha
traducción de varias páxinas desta obra asinada por Ramón Otero Pedrayo. Foi
a primeira versión do U lysses en lingua galega e, polo visto, a prime ira en lingua
hispánica 1• Paréceme estraño que un erudito tan arraigado na campaña pola
lingua e a cultura do seu país natal, espírito propulsor do Seminario de Estudos
Galegas e propagandista de calquera aspecto da vida e da historia galegas
estivese interesado nesta empresa. E moito máis cando se recoñece que Joyce
refugou a súa vinculación cos movementos autóctonos irlandeses aínda a pesar
das peticións de Yeats e outros escritores compatriotas. Pero, como sinalaron
varios estudiosos, Otero Pedrayo estivo sempre ó tanto da cultura europea
modema2 • E, como o mostran as súas novelas, estivo en contacto continuado
cos avances vangardistas e revolucionarios europeos. Calquera que sexa o noso
criterio, representa esta traducción unha resposta sorprendentemente temperá.
Como diría unha nota anónima en Nós (núm. 47. de 15-XI.1927) son «uns
anacos dos máis caraiterístecos da novela de Jo yce» e reproduzo dous exemplos:
a)
11 caeu?.
Polo-o sabido peso do seu corpo, de nove pedras e catro libras, asegún a
graduada máquena pra periódico peso na casa de Francis Froedman, farmacéutico-
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químico da rúa Frederick, 19, N, poi-a derradeira festa da Ascensión, a saber, o doce
de Maio do ano bisesto de 1904 da era cristiá (era xudía 5664, era mahometana
1322), áureo númaro 5, epacta 13, ciclo solar 9, letra dominical C.B. Indicción romana 2, período xuliao 6617. MCMIV.

b)
Stephen afastábase abertamente da opinión de Bloom sobre da importancia da
axuda cívica e alimenticia, namentras que Bloom afastábase tacitamente de Stephen
sobre da eterna afirmanza do espírito humán na literatura. Bloom daba asenso
cal adamen te areitificación que fixera Stephen do anacronismo envolto en por a data
de conversión da nazón irlandesa do druidismo 6 cristianismo feíta por Patricio, filio
de Calpornus, filio de Potitus, filio d 'Odyssus, mandado poi-o Papa Celestino 1 no
ano de 432, no reinado de Leary, 6 ano 260 ou arredor, no reinado de Cormac Mac
Art (+266 A.D.) morto d'unha enchenta en Sletty i-enterrado en Rossnaree. O
colapso, 6 que Bloom puña por caso a priguiza gástrica e certas misturas de variada
adulteración e forza alcohólica, xuntamente co traballo mental i-a rapideza do
movemento circolar n-unha atmósfera carregada, apúÍ'iallo Stephen

a reaparición

d'unha nube da mañá (ollada por entrambol-os dous dende dous difrentes sitios.
Sandycore e Dublín) máis pequena 6 comenzo qu'unha mau de muller.

Pero to_do isto pertence á historia literaria. O que propoño agora é unha
alternativa. Propoño unha lectura psicanalítica apoiado polo testemuño da obra
de Otero e a revistaNós co fin de ilumina-las preocupaCións de Otero ó enfrontarse
con Ulysses e ó face-lo novo «texto» en lingua galega.
Pero ¿como explica-la súa selección?. O elemento experimental, claro,
atraíao, tamén o humor e o elemento subversivo. Pero o que omitiu é, quizais,
máis interesante como veremos nos textos que reproduzo a continuación.
O que a seguir aparece en letra cursiva é traducción miña e representa as
«ausencias» oterianas *.

* Nota do editor: Téñase en conta que este traballo foi redactado en castelán e posteriormente traducido para publicar nestas actas.
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¿Similarmente?

Similary?

As trayeutorias das suas mexadas primeiro seguidas, logo o
tempo foron desemellantes; a de
Bloom mais longa, menos floente,
na incompreta figura da letra
bifurcada ante-derradaira do alfabeto
que no seu derradeiro ano na Escola
Superior (1880) fora capás d'abranguer contra toda a forza inteira concurrente da Istitución, 21 Oalumnos;
a de Stephen mais outa, mais
asubiante, que nas derradeiras horas
do día anterior fora aumentada por
diurética consunción en forte presión vesical.

The trajectories of their, first sequent,
then simultaneous, urinations were
dissimilar: Bloom' s longer, less
irruent, in the incomplete form of
the bifurcated penultimate alphabetical letter who in his ultimare year
at High School (1880) had been capable of attaining the point of greatest
altitude against the whole concurrent
strength of the institution, 21 O scholars: Stephen' s higher, more sibilant,
who in the ultimare hours of the
previous day had augmented by diuretic consumption an insistent vesical
pressure.

¿Que problemas distintos se
presentaron un ó outro en canto ó
membro invisible audible colateral
do otro?.

What different problems presented
themselves to each concerning the
invisible audible collateral organ of
the other?.

A Bloom: os problemas de
irritabilidade, eivamento, rixidez,
reactividade, dimensión, hixiene,
pelosidade.

To Bloom: the problems of irritabili ty, tumescence, rigidi ty, reactivity, dimension, sanitariness, pelosity.

A Stephen: o problema da integridade sacerdotal de Xesús circuncidado (o primeiro de xaneiro, día
de festa por obriga de oír misa e
absterse do trabal/o servil innecesario) e os problemas no tocante ó
divino prepucio, o aneto carnal de
matrimonio da Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, conservada en Ca/cata, e se se considerasen

To Stephen: the problem of the
sacerdotal integrity of Jesus cisrcumcised (Ist J anuary, holiday of
obligati6n to hear mass and abstain
from unnecessary servile work) and
the problemas to whether the divine
prepuce, the carnal bridal ring of the
holy Roman catholic apostolic churc,
conserved in Calcata, were deserving
of simple hyperduly or the fourth
17

como simplemente hiperdúlico ou
se do carto grao de latría outorgado
á abcisiór..z de semellantes excrecións
divinas como pelo ou uñas do dedo.

degree of latria accorded to the abscission of such divine excrescences
as hair and toenails.

¿Cómo puido egresa-lo residuo
centrípeta! cara á saída centrifuga!?.

How did the centripetal remainer afford egress to the centrifuga!
departer?.

Insertando o canón estriado
dunha chave macho no oco da inestable fechadura feminina, logrando
dese xeito facer palanca coa punta
da chave e virando os dentes de
dereita a esquerda correndo o
tarabelo dafechadura, puxando espasmódicamente cara a dentro unha
porta obsoleta sen gonzos e revelando unhafenda para o libre egreso
e o libre ingreso.

By inserting the barrel of an
arruginated male key in the hole of
an unstable female lock, obtaining a
purchase on the bow of the key and
tuming its wards from right to left,
withdrawing a bolt from its staple,
pulling inward spasmodically án
obsolescenL unhinged door and
revealing an aperture for free egress
and free ingress.

¿Cómo se despediron un do
outro, ó se separar?.

How did they take leave, one of
the other, in separation?.

Ficando parados perpendicularmente, na mesma porta e en diferentes lados da súa base, as liñas
dos seus brazos valedictorios,
encontrándose en ca/quera punto e
formando ca/quera ángulo menor
cá suma de dous ángulos rectos.

Standing perpendicular· at the
same door and on different sides of
its base, the lines of their valedictory
arms, meeting at any point and
forming any angle less than the sum
of two right angles.

Aquí «O texto» de Otero non ofrece unha traducción (reproducción) do
orixinal. Mellor ofrece un espello a unha ausencia, o non-escrito, un espello ó
ser psicolóxico de Otero e á súa sociedade. O comentario humorístico de Joyce
sobre os pensamentos paralelos dos seus dous personaxes mentres mexaban e
o parágrafo seguinte que trata da chave, a porta e a despedida vense inundados
18

de implícitas referencias sexuais, ó congreso sexual, quizais ó amor homosexual. A omisión suxire unha auto-censura ou unha censura por parte do
redactor. Polo prisma psicanalítico freudiano víase que ou Otero ou a súa
sociedade estaba mal preparada para aceptar algo que chocase coa moral
católica do Santiago de Compostela daquel tempo (psicoloxía individual ou
nacional) aínda que quizais aceptase o choque da nova literatura.
Quizais Otero se _vise na mesma problemática de Joyce. É o Ulysses unha
diatriba, un alegato contra a sociedade irlandesa que padecera durante a súa
xuventude. Primeiro fuxiu nas súas lecturas, máis tarde, fisicamente. En París
puido atopar unha editorial que lle publicase a súa novela. Fuxiu dunha cultura
marxinada para se poder expresar. D. H. Lawrence encontraría un problema
similar en 1928 con Lady Chatterley' s Lover. Quizais Otero fuxise polo texto
non traducido, mellor <<non-escrito», do ambiente socio-cultural nacional, da
psicoloxía nacional que impedía o desenvolvemento literario galego na súa
tentativa de poñerse ó día europeo moderno. A miña especulación no espello
des ta «ausencia» quizais revelase as dificultades que afrontou a Xeración N ós,
o primeiro grupo literario galego que se integrou nos movementos da vangarda
europeos, o primeiro que tratou de supera-la teoría rexionalista proclamada e
defendida por Manuel Murguía e a cultura católica herdada de Castela. É así
como se pode soster que as omisións ou ausencias forman un espello non
expresado do autor, de Otero. No sentido de que o reflexo no espello tén un
fondo aparente que ofrece unha calidade mimética do que está diante, podemos
dicir que esta mímese ou esta «realidade» é soamente un «efecto de realidade»,
unha ilusión, xa que o es pello non é máis que unha lámina de vidro con azougue;
o vidro non tén profundidade. Así, os efectos miméticos que encontramos entre
Otero e o «seu texto» son máis ben transformacións do seu ser real, transfiguracións hermenéuticas do seu ser interior, obsesiona!, psicolóxico. Escolle
Otero o periplo dos dous compañeiros, o encontro de dous tipos moi diferentes:
por raza, por relixión, por cultura, por punto de vista. Dado o extracto elixido,
parece claro que Otero se sentía atraído polo arquetípico da parella: Stephen,
atlántico, católico, celta, producto dunha cultura rural marxinada encóntrase
con Bloom, eurocéntrico, xudeu por relixión e raza, producto dunha cultura
metropolitana e de liña centro-occidental. Stephen, o marxinado, desexa
centrarse, este desexo maniféstase nas dúbidas, na neurose, na inquietude, na
intranquilidade e no sentido de inferioridade. a1oom séntese equilibrado, é
menos complexo, desprazado mentalmente antes que na súa vida. Joyce
desenvolve este tema nun dos primeiros extractos.
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De que falou o duumvirato 6 longo do itinerario?.
Música, literatura, Irlanda, Dublín, París. Amizade, muller, prostitución,
xantar, ~a influenza do alumbrado e da luz d 'arco ou de lámpara sobr' acrecencia dos
enxertos d 'arbres paraheliotrópicos. Eirexa católica romana, celibato ecresiástico,
nazón irlandesa, ensino xesuftico, profesiós, estudo de meiciña. O día d' onte, o
malfado do

pre~sabbath,

colapso de Stephen.

Creando un contraste co seu retrato do xove artista, o seu alter ego de
xuventude, Stephen, emprega a Bloom para transcende-las súas preocupacións
anteriores, a estreiteza das súas orixes culturais e nacionais, a súa relixión, en
suma, para transcender Irlanda. Neste contraste Stephen/Bloom forma Joyce
un espello para auto-proxectarse, auto-contemplarse, facer unha confesión na
que toda a súa vida se somete a unha valoración. O xudeu Bloom ofrece un
«outro», unha diferencia do «ser», en cada trazo: raza, relixión, dieta, cultura,
hixiene. E este contraste enfócase na pregunta:
¿Poido Bloom descobrir fautores de semellanza n-as suas iguás ou desiguás
reaiciós di ante da esperencia?.
Os dous eran máis sensibres as impresiós musicais que as plásticas ou
pictórecas. Os dous gostaban millor unha maneira continental de vivir, que insular,
unha residenza cis-atlánteca que tras-atlánteca. Os dous traballados por esperencias
domésticas e por herdada forza de resistenza heterodoxa profesaban súa descreenza
pra moitas dout riñas ortodoxas, relixiosas, sociás, nacionás i-éticas. Os dous
ademitían a infruenza alternati vamentes estimuladora e deprimidora do magnetismo
heterosexual.

O punto de arrinque para esta exploración das súas propias obsesións
sinálase por ¿«No qué s'afastan as súas opiniós sobr'algun-as causas?». Todo
isto é confesión ou auto-exploración antes ca experimentación narrativa de
modemidade.
Pero volvamos á cuestión do ¿por que? da selección destas paxmas.
Paréceme posible que ó creba-lo espello da mímese (en intención e en estilo)
Otero tamén descubriu o seu propio espello hermenéutico. Témo-lo contraste
de Stephen, atlántico, católico, celta, producto dunha cultura marxinada con
Bloom, eurocéntrico, xudeu, europeo, en liña directa cultural, é dicir, o Joyce
xuvenil de Irlanda buscando o Joyce de Trieste-Zürich-París (as últimas
palabras da novela) ¿É posible que ó traducir e facer este «texto», esta
selección, con tódalas súas «ausencias», Otero tamén creara un espello no que
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as imaxes se duplican, pero nunca idénticas?. Se traspoñémo-la orixe atlántica,
celta, marxinada desde Irlanda a Galicia, o Trieste-Zürich-París transformarase
en Madrid en tanto que Europa. Así, o contraste anterior de Stephen/Bloom,
Joyce xuvenil/Joyce europeo, agora cámbiase por un reflexo desviado de
Stephen (Otero) e Bloom (Joyce). Tanto como Joyce quería transcender
Irlanda, quizais Otero querería transcender Galicia. Otero recoñeceu que nestes
extractos confesionais ofrecíaselle o máis accesible, o máis decisivo, o máis
persoal da novela, o fito do mesmo período, da odisea, o transcender Irlanda/
Galicia, o descubrimento do «outro». Mediante a súa traducción de Joyce,
Otero emprega as conversacións e as meditacións dos dous personaxes como
banco de probas para a súa propia experiencia, os seus desexos, as súas
obsesións.
Ata este punto o meu comentario foi especulativo, especulativo no sentido
da recuperación dos procesos de meditación e proceso de selección, tamén
especulativo no sentido de ter descuberto os «espellos» do texto, o texto dunha
psicoloxía individual e nacional. Pero quixera deixa-lo enfoque «literario» para
volverá historia da literatura e tratar así de inverte-los dous.
Sabemos, por exemplo, que a lingua e a cultura galegas destacaron na
experiencia literaria da corte de Afonso X o Sabio. Polo reinado de Felipe II e
a consecuente centralización do poder cara ó Escorial-Madrid, a lingua e a
cultura de Galicia víronse marxinadas, case moribundas. Cara á mediados do
século dezanove, como mostrou o excelente estudio de Catherine Davies 3 , houbo
unha tentativa concertada para facer revivi-la cultura literaria de Galicia; amáis
notable foi a de Manuel Murguía e Rosalía de Castro, da que Cantares gallegos
e Follas novas (en galego) quedan como obras clave dunha empresa que iría
fracasar. As razóns deste fracaso explicáronse nos excelentes estudios de
Davies. Xunto con Rosalía fai falta citar a Curros Enríquez. Despois deste
desalento a próxima tentativa tardou en se manifestar. Cando xurdiu o novo
renacemento nas letras galegas foi arredor da revista Nós e, nin que dicir tén,
que unha das súas figuras alentadoras e propulsoras foi Ramón Otero Pedrayo.
Coñecíaselle como militante entre a Xeración Nós xunto homes como Castelao
e Risco. No momento de traduci-lo ocupábase das súas primeiras novelas e
contos. A Os Camiños da vida de 1928 axiña engadiu Arredor de si (1930) e
Cantos do camiño e da rúa (1932). Os seus principais temas son o fracaso da
aristocracia rural galega en salvagarda-la cultura nacional e o modo en que a
rescatou a nova xeración. Outro tema máis persoal é o das actividades dos
mozos do Seminario de Estudos Galegos e a súa tentativa de incorpora-la súa
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propia cultura dentro da europea. En efecto, Arredor de si considerouse como
a biografía intelectual da Xeración Nós. Nesta novela, o protagonista, Adrián
Solovio, é practicamente autobiográfico, un home que busca a súa propia
identidade·espiritual e cultural, un home que, despois dun contacto longo coas
culturas europeas, descobre as súas propias raíces e a chave da súa personalidade
no seu propio fogar, Galicia. Nestanovela unhanarrativaexperimental mestúrase
co aspecto confesional dun cademo escrito polo protagonista-narrador. Este
recurso xunto coas peregrinacións -ou mellor, o periplo- do protagonista
pola meseta castelá e o continente europeo forman unha serie de espellos non
só de Adrián senón das obsesións do mesmo Otero e da Xeración Nós. Outra
vez encontramos un elo entre autor e creación artística, entre auto-revelación
ou confesión espiritual e cuestións de pertinencia e poder culturais. E esta
última cuestión céntrase na relación Galicia/Castela ou Ourense ou Santiago e
Madrid. E exprésase de modo paradóxico: resentimento fronte á hexemonía e
á eurocentricidade da cultura metropolitana madrileña, tanto como ante o poder
político dominante que se exerce mediante esta cultura. En contraste, un
orgullo fondo cara ás posibilidades dunha rexeneración cultural galega e como
reflecte a alma galega, a súa psicoloxía e o seu sentido de paisaxe4 • Pero por
moito que exalte estes aspectos e o mundo «das fadas e do mundo fantástico»,
experimenta tamén obsesivamente o sentimento da marxinación de Galicia, a
súa inferioridade, o seu decaemento cultural que se revela nos berros militantes
por unha rexeneración. É a neurose de Stephen Dedalus/Joyce descrito extensamente na obra de Otero e aXeración Nós. Pero máis oportunos aínda son os
artigos que publico u Otero en N ós, especialmente os que a Irlanda e á súa
cultura se refiren. Como o seu contemporáneo vangardista Jorge Luís Borges,
é Otero un home enormemente culto, de amplísimas lecturas, especialménte a
épica antiga e a política irlandesa e mesmo a literatura celta en xeral. Teñen
como preocupación estes artigos dous temas: a rexeneración política e as
aspiracións culturais, temas indeleblemente enlazados. En «Irlanda política no
século XIX» presenta Otero un informe completamente documentado sobre a
cuestión de Irlanda, a partición e a formación da República. Ó describí-las
actividades de O'Connell e Pamell escribe:

Parlamentarios, oradores, homes do século das revoluciós, os patrios irlandeses sofrene loitan en héroes e mártires. Mais falan ingrés, peroran en Westminster,
desfán na Inglaterra partidos e gabinetes. A partir do 1893 outra forte e serea lus
alumea ós espritos dos nosos irmáns: a receltización do país, o espertar da alma
inmortalmente céltiga da illa, dalles unha total concencia da sua individualidade, e
Irlanda trata con Albión de poder a poder (OP, 137b).
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Paréceme que a realidade histórica aquí forma o necesario espello ás
obsesións de Otero. Nótense, porexemplo, «Mais falan inglés», «areceltización
do país», «Irlanda trata con Albión de poder a poder». A loita irlandesa é un
paradigma para a galega. Como noutros países, a cuestión irlandesa era seguida
moi de preto polos mozos intelectuais mesmo polos galegas. Eles agrupáronse
a través da revista N ós e uníronse nesta loita de independencia porque dalgunha
maneira vense reflectidos nela e enlazados por supostos vínculos étnicos
derivados do celtismo post-romántico. En case cada número deNós encóntranse
artigas sobre historia, política e literatura de Irlanda incluso un artigo importante de Vicente Risco sobre «A moderna literatura irlandesa» (núm. 26 de 1111-1925) que desenvolve uns moi acertados xuízos sobre Joyce e Ulysses.
Meses máis tarde, en agosto, apareceu a traducción de Otero. Joyce tanto como
a cultura irlandesa parece que lle ofreceron áXeración N ós un exemplo do xenio
dunha raza e dunha nación nova que conseguiu encontra-la súa independencia5 •
O fin do século é un momento histórico:
Agora é preciso lembrarse de como dende 1893 creceu a receltización da illa,
como se compretou o sentimento nacional con un idioma e unha cultura propia, e
teremos a chave da presente posición de Irlanda.
Antes de 1893 o vello idioma irlandés, o erse iba camiño d'unha morte total.
Apenaa era falado por medio millón dos catro de habitantes con que contaba a illa.
Durante o período de O'Connell, da Xoven Irlanda, de Parnell soilo algús homes
aislados (o obispo Mac Hale entre eles) comprenderon a importancia do idioma
nacional. Como di Tann-Morvoan Globet no seu libro «L'Autonomie irlandaise»:
O'Connell aconsella o uso do ingrés que permite falar en Westminster e marchar ós
Estados Unidos. (OP, 140a).

A continuación sinala Otero o decaemento do «vello idioma irlandés»,
falado por moi poucas persoas, e como aínda os líderes políticos aconsellaron
o uso do inglés. Pero, infórmanos, Otero:

No 1853 fundouse a Liga Gaélica (Connvadh na Gaedhilge) cando menguaba
o movimento nazonalista da época de Parnell. Foi filia da xuventú irlandesa,
composta por católicos e protestantes. Tivo un éxito máxico. Descobriron á vella
literatura do país e fixo frolecer unha literatura nova. Entrou na Banca, n-a Eirexa,
na Prensa. Irlanda atopou por fin unha espresión súa, que fortificou ó seu prístino
celtismo e deulle os carauteres de nación compreta e viva. A súa alma consta nas
obras de Yeats, de Synge, de Lady Gregory. En outros artigos falaremos d'este
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animador movemento que extendéndose hastra á vida económica creou cultivos,
fábricas, riqueza, millorou a situación do paisano e do artesano e fixo aumentar a
población. (OP, I 40a).

Unha nación, continúa Otero, non pode ser unha nación completa, estable,
economicamente rica sen a súa lingua e a cultura histórica, reflexo da súa alma.
Aínda que recoñece que unha lingua é sempre unha expresión do poder político
(ás veces do imperialismo) tamén expresa un punto de vista moi enraizado no
modo de pensar da intelectualidade española desde 1860 ata os anos 1930;
refírome á idea de Rosalía, Murguía e especialmente Unamuno, Azorín e Juan
Ramón, de que unha lingua é sempre a expresión da psicoloxía dunha nación
ou dun país. Parece que Otero tamén estaba influído polo mesmo clima
intelectual xa que cando fala de rexeneración pensa primeiro en valores
culturais e espirituais 6 . E se caben dúbidas de que Irlanda lle fora modelo
oportuno, ofrécenos outro ensaio, «Notas encol do sentimento da paisaxe n-antiga
epopeya irlandesa», que proporciona o testemuño necesario. Tamén encontraremos ecos da veta determinista que informa o punto de vista de que cada
país tén unha psicoloxía ou alma. Falando da antiga literatura irlandesa engade:
Raíña da Poesía oucidental espalla en catro literaturas sucesivas en Iíngoa
gaé lica, en língoa latina, en língoa ingresa, agora en trunfante celta vol vendo á coller
o fío do seu destiño-unha orixinalidade de forza incomparabre. O renacimento da
Galiza ispirouse deñd'os primeiros días no exempro irlandés. Cómpre seguir e
sosteñere ampriar aquil pulo. Os pobos da nova cultura precisan d'outras humanidás.
e na Galiza é urxente o coñecimento de literaturas como a irlandesa e a lírica
medieval galego-portuguesa, simpáticas á i-alma, que na cultura xeneral equilibren
poi-o menos o imperio do clasicismo grego e romano e do clasicismo castelán. (OP,
147a).

Na última frase notámo-lo resentimento e a neurose que acabo de analizar.
Así como nas novelas co seu periplo cultural-espiritual forman un espello ás
obsesións de Otero, tamén o forman os artigas de Nós. Tamén sosteño que o
formaba a traducción de Ulysses. Non foi accidente, nin capricho, nin coincidencia que traducise a Joyce. Antes, indícanos este proxecto un proceso moito
máis profundo e un modelo psicolóxico. Forma esta traducción parte de toda
unha serie de fragmentos que pastos dentro dun marco crítico (sobre bases
psicolóxico-literarias que confirman as histórico-literarias e históricoideolóxicas), nos ofrecerán un espello. Neste espello veremos non só a obra
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enteira e un conxunto de preocupacións persoais e aspiracións nacionais senón
máis ben a visión dun nacionalista dedicado, un galega que quería rexenera-lo
seu país. É por isto polo que a traducción destas páxinas ou «fragmentos» de
Ulysses nos ofrece unha imaxe forte e válida dunha das figuras máis suxestivas
nas letras modernas galegas.

NOTAS

1.

Para a historia das primeiras traduccións españolas do Ulysses véxase César Antonio
Molina, «Las primeras traducciones españolas del Ulysses», Insula, nº 447, 1984, pp.1 e
14. Traza o autor a querela entre os distintos grupos que reclamaron a prioridade en ter
traducido a Joyce e o Ulysses. Polo testemuño das datas non cabe dúbida de que tén o
escritor galego a indisputable prioridade a non ser que incluámo-la traducción de Jorge
Luís Borges, «La última hoja del Ulysses », que se publicou en Proa, 2ª época, Ano II, nº
6, Buenos Aires, xaneiro de 1925, pp. 8-9.
Queda o problema de como Otero pu ido traducir estas páxinas xa que, segundo fidedignas
testemuñas, non soubo ler nin falar inglés. A traducción francesa de Valéry Larbaud
apareceu en 1929 en edición limitada. Polo visto Otero debeu de apoiarse nun colega que
puidese axudalo na traducción.

2.

Véxase o ensaio de Anxo Tarrío Varela en Otero Pedrayo na Revista Nós. 1920-1935,
Universidade de Santiago de Compostela, 1988. De aquí en <liante: OP.

3.

C. Davies, «Rosalía de Castro's Later poetry and Anti-Regionalism in Spain», Modern

Language Review, nº 79, 1984, pp. 609-19; Rosalía de Castro e o seu tempo (Vigo, Galaxia,
1987). Para un resume excelente da historia e fortuna da literatura galega véxase Anxo
Tarrío Varela, Literatura gallega, Taurus, Madrid, 1988.
4.

lnvestigouse este tema e a súa relación co idealismo alemán e as ciencias deterministas
en H. Ramsden, The 1898 Movement in Spain, Manchester University Press, 1974, e no
que a Galicia se refire no meu artigo, «Rosalía de Castro ¿precursora de 'los modernos ' »?', Actas do Congreso internacional de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu

tempo , Universidade de Santiago de Compostela, 1986, II, pp. 439-52.
Sabemos por Nicole Dulin Bondue, El granito y las luces. Relaciones entre las literaturas

gallega y francesa en la época moderna, Edicións Xerais de Galicia, 2 tomos, Vigo , 1987,
que Otero leu e citaba a miúdo a Taine, filósofo clave da veta determinista literaria
finisecular. Na biblioteca de Otero, en Trasalba, encóntranse a Histoire de la littérature

anglaise e Voyage en ltalie, obras clave de Taine.

25

5.
6.

O artigo de Molina (nota 1) proporciona máis detalles sobre o interese en Irlanda.
Véxanse os seguintes estudios meus: «Juan Ramón Jiménez, ¿noventayochista?», Cua-

dernos Hispanoamericanos, nº 376-78, 1981, pp. 336-55; «Myths Ancient and Modern:
Modernismo frente a noventayocho and the Search for Spain», en Essays in Honour of
Robert Brian Tate from his Col/egues and Pupils, ed. R.A. Cardwell, University of
Nottingham, 1984, pp. 9-12; «Juan Ramón, Ortega y los intelectuales», Hispanic Review,
nº 53, 1985, pp. 329-50; «Las andanzas unamunescas: la búsqueda por España y la
búsqueda por si mismo», de próxima aparición en Anales de Literatura española
(Alicante).
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O POETA DE NÓS

Xosé Ramón Pena
/.B. «Santa Irene»

Vigo

Na súa Historia da literatura galega contemporánea, e cando aborda o
estudio da obra poética do autor de Bocarribeira, di Carballo Calero:

Ata certo punto, un poeta como Otero Pedrayo era previsíbel por razóns
dialécticas na literatura galega. Antre o modernismo moderado de Cabanillas e o
semisimbolismo semiavangardista de Bouza Brey era de prever un simbolismo máis
enxebre, máis próximo ao dos simbolistas portugueses, moi lidos polos homes da
xeración Nós.( ... ) O verdadeiro poeta de Nós houbera debido ser algún dos seus
grandes prosistas. Aprosimóuse a esta función Otero Pedrayo' .

Non é esta, desde logo, a primeira nin única ocasión na que o profesor
ferrolán analice o quefacer lírico otero pedraiano ó tempo que reclame para
aquel un lugar de honra dentro da poesía galega contemporánea2 • Po la súa parte,
Francisco Femández del Riego, no IV volume da súa Escolma da Poesía
Galega, convén .igualmente en sinalar a Otero como o elo necesario entre
Cabanillas e os vangardistas que virán de contado3 •
Á hora de examinarmos semellante proposta pode haber dúas primeiras

posibilidades. Unha, a máis socorrida e <loada, consiste en unirse á lexión
exaltadora das glorias do autor ourensán e proclamar decididamente que Otero
si é un gran poeta; Otero é un gran poeta en prosa. Admitindo que a fronteira
entre ambas (prosa e lírica) resulta difusa --cando non puro artificio- o
problema está resalto.
A segunda posibilidade consiste en negar, simplemente, a necesidade dese
elo. Parece razonable convir que os procesos culturais (e a literatura entre eles,
claro está) veñen orixinados, motivados por unha conxunción de situacións
sociais, políticas, económicas ... Desde logo que non eremos que exista un
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determinismo tal que condicione as produccións artísticas a un cadro de
circunstancias específicas. Pensa-lo contrario sería negar toda autonomía para
o discurso creativo. Sen embargo, a pesar disto, non deixa de ser certo que os
condicionantes aludidos se ben non explican o por que dunha obra concreta si
axudan a enxergar unha atmosfera que propiciou elementos que axudan á
interpretación <lesa obra no seu xusto contexto.
Pois ben; con relación ó <lito ben poderiamos engadir que non hai
necesidade do elo Otero nesa suposta cadea que distribúe os seus nós, os seus
grillóns por toda a literatura galega. Ó fin e ó cabo, se non tivemos un gran
novelista na xenealoxía do realismo; se non hai unha escola modernista; se a
propia noción dun movemento de vangarda resulta tarefa discutible, ¿por que
e para que a ponte Otero?. A literatura galega, en virtude das particulares
circunstancias que a conformaron como tal, e que, evidentemente, a condicionaron para o seu desenvolvemento normal, máis parece un océano no que
illotes, illas maiores e arquipélagos aparecen diseminados sen que a súa orde
e relación xustifique excesivas posibilidades estratéxicas.
Pero aceptémo-la reflexión de Carballo Calero e midámo-lo alcance do seu
enunciado: O poeta de Nós. O propio Carballo indica que os poetas de Nós
foron, dunha parte, Cabanillas e os seus discípulos; doutra, Bouza Brey e os
vangardistas 4 • Sen embargo nin uns nin outros están no lugar preciso, porque
no medio e medio xorden os homes de Nós. ¿Como tería que ser, daquela, o
poeta, digamos «profesional» desta xeración?. ¿Quen se achegou a esa definición?. ¿E desque deseñado, calé a contribución de Otero?.
Desde logo, na brevidade des tas liñas non é posible respondermos a tódalas
cuestións, preguntas e matizacións que a proposta suxire e precisa. Irnos, pois,
debullar a penas unhas liñas básicas que poidan servir como marco para unha
futura e máis fonda aproximación.
É tema discutido se o signo sobre o que se produce o rexurdir das letras
galegas no XIX é aquel do Romantismo. Non é agora o momento para
entrarmos en tal polémica, sobre todo tendo en conta que as apreciacións máis
recentes --e que parecen, tamén, máis lúcidas- sobre o fenómeno romántico
conveñen en debuxalo plural, incluíndo un anverso e un reverso; múltiple de
facetas; diferente segundo países e autores; ancho na cronoloxía ata consideralo mesmo Realismo como un dos seus dialectos. E é que Madame Bovary
pertence, por exemplo, por méritos propios a románticos e realistas, a pesar de
ser xulgada no seu día «polo excesivo realismo» das escenas.
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Sexa como sexa, o certo é que se a rebeldía, se a indagación na paisaxe e a constitución desa mesma paisaxe como «tema» autónomo- se a procura e
exaltación dun pasado glorioso son algúns dos aspectos máis caracterizadores
dos versos dos nasos tres grandes mestres do XIX, non cabe dúbida de que o
Romantismo está detrás deles. Soamente unha sensibilidade educada nel aínda que logo camiñe, en ocasións, cara a esa mistificación do racional e do
irracional; do externo e interno; do drama e da ironía que enuncia a
modernidade- pode producir, pode estar, polo menos, na raíz dos mellares
Rosalía, Curros e Pondal.
Agora ben; ese Romantismo serodio, post-Romantismo ou Eclecticismo
común a todos eles resólvese nun grande leit-motiv, nun «tema» por antonomasia
no que dan, ó cabo, tódolos seus presupostos. O tema por antonomasia é
«Galicia». Existe en toda a nosa literatura aquilo que podemos denominar como
vontade didáctico-pedagóxica ou vontade moralizante. O autor galega antes de
escolle-lo obxecto de discurso, realiza un acto de afirmación; un exercicio de
fe na identidade nacional. E ese exercicio convértese nos numerosos poemas
intitulados «Galicia», «A Fala», «Ü meu país», «As miñas xehtes», etc. que
poboan, para ben ou para mal, os nasos soutos literarios. Talvez soe excesivo,
pero por moito tempo cada libro galega publicado ben puidera levar como
prólogo común a todos eles o que Rosalía preparou para os seus Cantares.
Evidentemente, os homes de N ós non son alleos, senón, ben polo contrario,
codificadores, analizadores e espalladores do quemáis arriba sinalamos. Risco,
Otero, Cuevillas tiveron como tema fundamental das súas obras o tema de
«Galicia». É dicir; non só escribiron, por suposto, en galega e mesmo sobre o
galega, senón que escribiron pensando, demostrando, coñecendo Galicia. A
posibilidade de condensar, de sintetiza-la Terra --escrita con maiúsculasocupou as súas enerxías, as súas vidas.
Pero dise tamén --e con razón- que a Xeración N ós aparece nun estado
de especial consciencia. Todos eles se decatan de que cómpre europeiza-la
cultura galega; poñela ó día. Mesmo -sinálase- partindo da aceptación e
reverencia ós mestres do XIX, os homes de Nós intentan moderniza-lanosa
cultura. Pola nosa parte eremos que é preciso introducir a esta apreciación, xa
agora mesmo, un primeiro matiz; máis que europeiza-la cultura galega trátase
de descubri-lo que de europeo está presente, desde sempre, nesa cultura. E ó
cabo, afirmar que Galicia é Europa, a primeira Europa e a Europa do futuro. A
clave da europeidade está en nós; chamémoslle atlantismo ou celtismo. A luz
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- non só para Iberia senón para o continente enteiro- poderiamos concluír
sen esaxeracións, dunha lectura de Risco, virá dada polos fillos de Breogán.
Igual!Ilente é certo que outro papel importantísimo que acometen os homes
deNós é o de consegui-la alquimia, a síntese exacta entre tradición e modemidade.
Compría, xa que logo, conserva-lo mellar do ,noso pasado pero había que se
abrirás novas correntes, ós novos ventas que sopraban. ¿Como se fixo tal?. A
fórmula non podía ser máis simple e, ó tempo, máis ambigua. É preciso
conserva-lo mellar da tradición e é preciso acolle-lo mellar da modernidade.
¿Pero como?.
As respostas non son idénticas. Iso si; parten todas elas dunha aproximación rigorosa, coidada. Pero tamén -talvez como consecuencia, como
desengano desa primeira etapa de «inadaptados»- desde unha paixón continua, desde un certo escepticismo cando non -verémo-lo caso de Castelaodesde a reacción.
En setembro de 1920, Manuel-Antonio escríbelle a Risco en demanda «dos
fundamentos teóricos das novas tendencias literarias». _Puntualmente, Risco
dálle ó rianxeiro a información pedida. Pero di tamén:
Eu non participo de ningunha destas escotas. Fago poemas <lestes «pour
l 'Espagne et le Maroc» e mándoos á revista Grecia porque son amigo do Director,
Isaac del Vando-Villar, un rapaz andaluz, de raza xudía, que non entende de nada
disto, senón que-se dedica á compra-venda de antigüidades ( ... ) Mais como cómpre
que esteamos enterados de todo, que non sexamos alleos 6 mundo de afora, por iso
me teño deidicado a espallar esas cousas na nosa Terra ( ... ) anque cecais nos interes.e
moito máis o estudio do noso Folklore, do Saudosismo portugués, dos haiaki
xaponeses e da mesma Arte Negra, e moi especialmente as literaturas nórdicas
antigas e modernas (Celta e Escandinava principalmente). E conte tamén que o que
os estranxeiros han estimar máis en nós, ha ser o carácter nacional, o galeguismo,
o enxebrismo da nosa arte e da nosa literatura, pois iso é o que ha ter novidade para
eles, e o que eles se nós faguemos cousas boas, chegarán a imitar5.

A correspondencia con Castelao non deixa lugar a dúbidas. En 1922
escribe o autor de Sempre en Galiza:
Canto mirei no estranxeiro non me convenceu. Algo da escota «expresionista»
alemana e nada máis. Nós ternos que crear unha escota galega, cousa que non rifa co
individualismo, ou se qués, que cada artista eré un xeito enteiramente novo de Arte
galega6 •
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Aínda noutra carta posterior lemos:

As matemáticas antieuclidianas, as poesías de Mallarmé, a música de Cámara,
etc. , non son populares e eu non che seise todo iso que non é popular chegará a vivir
alén de un século. A arte rusa é a mellor para min polo que ten de popular en oposición á arte francesa, italiana, etc. 7·

Pola súa parte, Otero quixera unir tradición e modernidade baixo o común
denominador de Galicia. En Céltiga, no número saído o 25 de xuño de 1929
atopamos:

Pódese pensar e sentir en galego nun cuarto de New York ou en París sen
precisión de que a fiestra se franquee sobre un tremelocer de ría nin a un saloucar
de piñeirais. Aturúxase demasiado nas corredoiras dos libros galegos. A salvación
virá cando os galegos podamos pórnos <liante a verdade ceibe do noso espírito.

Pero enA Nasa Terra, número 260, do 1 de maio dese mesmo 1929, lemos:

A función das clases que se chaman dirixentes será darlle forma moderna á
forte espiritualidade dos labregos para que se non topen desamparados e inferiores.
Convencelos ( ...)de que non poden morrer os sentimentos de relixión e moralidade
herdada dos antepasados e de que toda a vida, que mereza o nome de civilizada, ha
de repousar en tales cimentos. 7

Tradición e modernidade. ¿E que mellor que a paisaxe -que neles aparece
perenne, eterna, inmorredoira- como elemento clave, como motivo por
excelencia do discurso?. Os homes en Otero non existen sen a paisaxe. A
civilización, polo tanto, a lingua, a cultura parte dela ... en fin, poderiamos
continuar tirando exemplos e máis exemplos da obra dos nomes de N ós. A nosa
pregunta inicial parece ter algunha resposta. O poeta de Nós tiña que ser un
poeta da paisaxe; un poeta que cantase á paisaxe galega, que sentise esa paisaxe
como algo telúrico. E, ó mesmo tempo, tiña que ser un poeta que se ocupase
desa paisaxe con voz moderna. Así, a fusión, o ensamblamento sería perfecto.
Cremos que é o propio Carballo Calero quen responde á nosa pregunta.
Lemos:
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O pontevedrés Luis Amado Carballo (... ) xa en vida atinxira unha sona
estraordinaria. Debíase sen dúbida, ao certo con que soubo facer unha poesía
moderna en versos antigos, á habilidade con que cantou dun xeito novo unha métrica
vella. A.sí aplaudírono os novos. E os vellos miopes, enganados pola forma externa
da poesía, aplaudírono tamén» 8 ( ••• ) «Mais Amado Carballo foi con Manuel Antonio
o iniciador de unha nova sensibilidade na poesía galega. Só que namentras o poeta
de Rianxo está ligado pola súa técnica aos movementos avangardistas europeos, o
autor de Proel é orixinal en todo, e non foi procurar nada fóra de Galiza e de si
mesmo9 •

Resulta, desde logo, arriscado afirmar que Amado Carballo é o poeta de
Nós. Mormente porque a morte temperá do poeta pontevedrés nos privou de
coñecer un posterior desenvolvemento da súa lírica. De tódolos xeitos o que si
é certo é que a lírica do autor de Proel responde a necesidades culturais, a
propostas feitas pola Xeración Nós. Sen o maxisterio daqueles que sempre
considerados mestres polos novos vangardistas ou semivangardistas, como é o
caso de Amado Carballo, non se explica o hilozoísmo; o seu grande éxito e
difusión. Que fose este movemento precisamente o de maior duración na nosa
lírica e tal vez o que alcanzou un maior número de continuadores (conxuntamente
con outro discutible «ismo», como é o Neotrobadorismo) explícase perfectamente con base no entramado teórico do galeguismo. O Hilozoísmo é unha
ponte perfecta entre a tradición paisaxística que vai desde a mesma Rosalía a
Noriega, a Cabanillas e que chega ata os nosos días. Loxicamente, no curso dos
anos, aparecen novas formas, ritmos, pequenas variacións que arrequecen as
primitivas formulacións. Pero estamos <liante dunha forma inmóbil.
Se a actitude galeguista crea unha cultura tamén é certo que, en certo
sentido, acaba por coartala e situala en perigo de esclerose. Porque, en
resumidas contas, do que se trataba non era sequera de facer vangarda galega,
senón de facer galega vangarda. E aquí, a orde dos factores si altera o producto.
Amado Carballo e, desde logo, o Cabanillas de Na noite estrelecida son os
poetas de N ós. Que a Risco debemos a codificación ideolóxica dos poemas
artúricos do cambadés é algo perfectamente demostrable pero que xa escapa ás
dimensións do presente traballo. Lembremos tan só que o Grial con toda a súa
simboloxía, os mitos con forte atractivo étnico forman parte do mellor
pensamento risquiano. Polo demais, Na noite estrelecida tamén resulta ser unha
síntese. Non sería esaxerado afirmar que un dos mellores libros de Eduardo
Pondal foi, precisamente, escrito por Cabanillas. Trátase, evidentemente, dese
mesmo libro que lle faría as beiras a Rubén: Na noite estrelecida.
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¿Pero calé o papel do Otero Pedrayo-poeta neste proceso?. A obra lírica
do autordeArredor de si aparecerecollidaen tres colleitas-ataomoment~. Dunha
parte están os poemas publicados por Femández del Riego na súa escolma 10 • Doutra,
está ese pequeno volume intitulado Bocarribeira. E aínda cómpre engadir outro
pequeno mangado dado á luz na revista Gria/ 11 para completármo-lo quefacer
lírico do ourensán.
Pois ben, coa brevidade que vén imposta, podemos se cadra indicar que
tamén son tres as direccións ou posibilidades que atopamos na lírica oteriana.
Dunha parte está o Otero simple versificador de prosa. Queremos sinalar con
isto que hai poemas--como é o caso, por exemplo, de «Pan Galego» 12 no que
ó que asistimos é a un proceso de situar anacos de prosa descritiva --que ben
puideran figurar en calquera dos contos, novelas ou ensaios que Otero publicouen forma de versos. Acudir a que Otero tén un ritmo especial, unha cadencia
específica, a que os límites entre prosa e verso son difusos non impide
semellante visión. Leamos:
E cando as agras relocen ao sol tépedo de Maio saben que axiña as fouces
abriladoras hanas de seiturar pra que ordeadas na arquitectura das podentes medas
agardar pola orquéstrica do eivado e ceibar baixo os pírtigos rituados en cadoiro
soante o gran liberto que ha de encher as arcas e poboar os vales co ledizoso cantar
dos rodicios 13 •

Talvez, con criterio amplo, poidamos convir que o anterior son versos;
desde logo situados como o fixemos, producen un momento brillante de prosa.
Pero hai un segundo aspecto, un segundo momento do Otero-poeta. É
aquel no que a presencia rosaliana, o intimismo parece se-la clave:
Pisade con amor as grises lousas,
na penedosa entrana agroman lirio~,
frol da pel sensitiva que noutrora
palideceu ca inmorredoira arela 14
Con todo aínda hai aquí demasiada descrición. Leamos outravolta:
Somentes a tristeza
perto do corazón, petando rexa,
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cada paso afondando a gorxa escura
a piadosa cecais na avara terral 15
De calquera xeito, a impres1on que producen estes últimos versos é
semellante á aqueloutros nos que Cabanillas segue o ronsel da autora de Follas
Novas. Falta, iso si, en Otero a capacidade para o verso do autor de Cambados,
pero, polo contrario, atopamos agora tamén motivos, sinais da boa prosa das
súas novelas, dos seus ensaios e artigas.
E está aínda unha terceira vía; amáis seguida -polo menos cuantitativamentepolo noso autor. Practicamente a totalidade dos versos incluídos enBocarribeira
están ne la. U nha lectura des tes poemas revélanos un Otero próximo ó Hilozoísmo
de Amado Carballo. Dinos:
Chao de Amoeiro,
sombra quente no vrán,
no inverno xiada,
endexamais mallada 16
ou:
Fala de vellos: vento no souto;
fala das mozas: canto a regueiro;
fala dos cregos: bruar do cachón;
fala dos mortos: vento na ialma 17
ou aínda:
Na Potanza de Parada
a serán viuda do inverno
de follas leva unha abada 18
E lemos a Amado Carballo:
¡Santo Cristo de X ende .. !
¡Roxa e mol terrado pan ... !
Na longa agulla do río
vai enfiado o luar.
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Pola estrada cobregante,
ate a túa porta van
de xionllos as estrelas,
para arder no teu altar 19
ou:
Cheo de lus amarela
o albariño miudo,
garda nos seus louros ácios
o celme do sol maduro 2º
Por suposto non se trata de afirmar que Otero Pedrayo sexa un poeta
hilozoísta. Pero si está achegado a este movemento, á súa vez inserido -como
os versos de Otero- nesa liña inxenuista, sensual que caracteriza a poesía
paisaxística galega e que pode ir desde Noriega Varela ó mesmo Novoneira.
Talvez exista unha diferencia; mentres en Amado Carballo a metáfora aínda é
o centro, en Otero, por veces -como Novoneira- a palabra, o topónimo,
adquire valor en si mesmo; a imaxe deixa o pepel protagonista á sonoridade, ó
que se ten denominado como fonosimbolismo; a beleza da palabra pola palabra;
demostración, ó fin e ó cabo, didáctico-pedagóxica das posibilidades da lingua
galega a través das paisaxes, do campo, do máis enxebre.
Sen embargo cando Otero di, talvez nun dos seus mellores achados:
Trasalba: verde lus
nas pupilas de pedra,
e un vento nos agros
e nas vides. Trasalba,
tristeira e lucidía frol
da ialba21
a función da imaxe parece máis nítida. E o neopopularismo de:
De San Marcos mañá erara ...
Acendou ben cedo a vella
pra peneirar a xiada22
está moi próximo do dun Blanco-Amor de Romances galegas:
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Co mantelo de silveiras
e parolando coa brisa,
todas as mañás domingueiras
sube a corredoira á misa23 •
Se é esta a hora xa de tirar conclusións, algunhas poden servir. En ptimeiro
lugar era pouco <loado que na Xeración Nós aparecese un poeta. Non por falta
de posibilidades técnicas, non por falta de sentimento lírico. Haino e moito en
Otero. Senón porque nunha análise do entramado teórico-ideolóxico que os
homes daquel tempo tentaron, a poesía viña despois; isto é, parecen todos eles
demasiado ocupados en organiza-lo ensaio, a etnografía e finalmente-no caso
de Otero- o relato épico dun tempo que se foi, dunha banda, e da súa propia
aventura, doutra: Os camiños da vida eArredor de si como para se dar ó exercicio
continuado do verso. Por iso Otero nunca puido ser poeta; poeta en toda a
dimensión que normalmente considerámo-la palabra, e se ben os seus versos
resultan de interese débese a que neles brillan faíscas do seu valor como
prosista. O lírico é esencia na obra de Otero, o verso -distingamos benanécdota.
Por outra parte, o poeta de N ós, de habelo, estaría preto de Amado Carballo
e do Cabanillas recreador do artúrico. O Hilozoísmo coa súa pintura da paisaxe,
coa súa carga de emoción visual, coa atención ó cromatismo da terra galega
casaba --casou- c;oa moral imperante. Próximo a el -unhas veces atrás,
outras, se cadra, á par- están versos de Otero. Versos que el quixo para ler e
queimar. Para ler; queimalos sería como queimar esa mesma paisaxe que
representan: a verde luz nas pupilas de pedra.

NOTAS

1.

R. Carballo Calero, Historia da literatura galega contemporánea, Galaxia, Vigo, 1975 2 ,
p. 679.

2.

V., por exemplo, o artigo «Ramón, príncipe de Aquitania», incluído en Sobre lingua e

literatura galega, Galaxia, Vigo, 1971, pp. 112-134.
3.

F. Fernández del Riego, Escolma de Poesía Galega, Vol. IV, Galaxia, Vigo, 1955, p. 5.

36

4.

R. Carballo Calero, Oh. cit., p. 679.

5.

Manuel Antonio, Correspondencia, edición de D. García Sabell, Galaxia, Vigo, 1979, pp.
74-77.

6.

lb., p. 182.

7.

Todos estes textos aparecen recollidos en R. Otero Pedrayo, Parladoiro, Galaxia, Vigo,
1973.

8.

R. Carballo Calero, Sete poetas galegas, Galaxia, Vigo, 1955, p. 119, nota (En realidade
esta nota reproduce un texto anterior, publicado na revista Nós , nº 87, 1931.

9.

lb. , p. 121. En nota ó pé, Carballo aclara que todo o di to non significa que Amado Carballo
vivise á marxe dos «ismos », especialmente do vangardismo e do ultraísmo. O respecto
véxase o comentario que fai á obra amadocarballiana na súa Historia .. . , cit. , pp. 699-71 O.

IO.

V. nota 3.

11.

Oh. cit., pp., 70-80.

12.

lb. , pp. 72-73 .

13.

lb. , pp. 72-73.

14.

De «Ü corazón na man », Oh . cit., p. 80.

15 . lb., «Ao lonxe», p., 76.
16. Bocarriheira, Oh . cit. , p. 5.
17. lb. , p. 6.
18.

lb., p. 11.

19.

«Romaxe», en Proel. Cito pola miña edición : L. Amado Carballo, Poesía, Nós, A Coruña,
1982, p. 97 .

20.

«Vendima», en O galo , en L. Amado Carballo, Oh . cit., p. 149.

2 1.

Bocarriheira, Oh. cit., p. 10.

22. lb., p. 6.

23.

«Domingo», incluído no volume E. Blanco Amor, Poemas Galegas, Galaxia, Vigo, 1980,

p. 57.

37

OS POETAS DE OTERO

Ramiro F onte
/.B. do Calvario
Vigo

A constante reflexión que suscitou a figura e a obra de Otero Pedrayo
nestes útimos meses, que nos vol ve convocar aquí, lévanos a pensar no que debe
supór unha chamada á esperanza, á xenerosidade; a ese compromiso fondamente
moral que o mestre de Nós mostrou cunha idea de Galicia e coa súa apertura ó
futuro. A súa debe ser, xa que lago, a proba máis certa de que aínda é posible
asumir calquera aventura intelectual, en galega e desde Galicia, partindo de
posicións non claudicantes. O redescubrimento da obra de Otero, sempre
susceptible dunha lectura plural; o seu novo achegamento ó lector, está
marcado, certamen te, polo propio carácter oceánico des ta obra, pala súa mesma
magnitude. E isto acorre de tal xeito que haberá quen cargue as tintas sobre o
seu corpus narrativo, asegurando que Otero orixina un dos ríos máis vizosos da
nasa narrativa moderna. Haberá quen o faga sobre o Otero ensaísta, sobre o
intérprete da paisaxe ou sobre o escritor de artigas nos que -quizais abrigado
pala contención que impón o xénero- achamos verdadeiras xoias literarias. O
certo é que en toda a obra de Otero Pedrayo gravita a busca da obra de arte total
e os xéneros van esluíndo as súas fronteiras que era, como saberedes, propósito
fundamental do movemento artístico que deu orixe á nasa modemidade.
Referímonos ós Romantismos que, arredor do mil oitocentos, inauguraron esa
modemidade histórica na que Otero se instala dun xeito nítido e sobre a que nós,
hoxe en día, seguimos a reflexionar. A obra de Otero pode ser explicada, polo
tanto, como un labor multidisciplinar, feíto sumamente consubstancial ás
arelas dos seus compañeiros de xeración ou como unha unánime dirección que
se dirixe á procura <lesa obra total que entra e sae dos xéneros, que os mestura,
que rompe as súas fronteiras en beneficio do seu xeneroso verbo ou do saber
absoluto.
A pregunta que tacemos aquí sería, xustamente, por que non engadir a ese
Otero narrador, xeógrafo, ensaísta, autor teatral un Otero tamén poeta. O
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profesor Alonso Montero asumiu estes últimos meses de investigación oteriana
a posibilidade de redescubrimos a un Otero poeta. E o profesor Carballo Calero,
adiantándose ós acontecementos, escribía no seu exemplar ensaio «Ramón,
príncipe de ~quitania» 1 :
¡Que completa, que humana, que ricaz, que sabia, que enxebre poesía! Cicais
Otero fixo os seus versos como lecer do seu traballo cotián. Así se fanos versos máis
duradoiros.

Otero, que asinou un só libro de versos, Bocarribeira 2 , non é esencialmente
poeta. A súa é unha xeración sen unha voz poética e el tampouco se preocupou
por lle dar continuidade a ese labor de lecer, nin por ordena-los seus poemas,
agás o poemario antedito; este mesmo labor puramente circunstancial afastaríao
do oficio do poeta moderno. Non pode existir un poeta sen poética, e menos
aínda sen poemas. A pequena obra poética de Otero Pedrayo diríxese á mesma
filosofía da paisaxe que caracteriza un dos aspectos centrais da súa obra; é un
apuntamento des ta mesma filosofía da paisaxe. En segunda instancia, trátase as
máis das veces dunha pura e entrañable homenaxe amistosa, non exenta de
amable ironía. Sobre a ironía avisamos que é unha das teimas estilísticas máis
recorrentes do Otero que escribe poemas. Queremos dicir con isto que o Otero
que poetiza é o máis desdebuxado dos Oteros plurais. Non dicimos que non teña
interese pala súa pro!(imidade ó método lírico co que desvelou ós ritmos da
paisaxe ou por esa simple corrente de simpatía que podemos achar nos seus
poemas de circunstancias. Sen embargo queremos destacar que o poético e a
poesía ocupan un lugar central no pensamento e na obra oteriana. E máis, que
Otero nunca deixou de explicita-las súas preferencias poéticas ata o punto de
iren tecendo unha continuidade acorde con eidos importantes do seu pensamento.
Esta dirección cara ó poético ou cara ós poetas pode chegar a emblematizalo fundamental do pensamento oteriano. Na súa novela de experiencia intelectual Arredor de si3 (de novo estamos perante esa mestura dos xéneros tan
consubstancial ó propósito do naso autor), no derradeiro capítulo que serve
como síntese ou desenlace á inadaptación modernista, para simbolizar que xa
vai ficar fechada a alianza do intelectual co galeguismo e o seu compromiso
mesmo coa terra, o poético serve como chave <leste compromiso. Escribirá o
naso autor:
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¿Que efecto producirían, directamente, no público os libros dos poetas
oitocentistas galegos? No medio da xeral indiferencia, da fatalidade acollida como
sen cura do vivir provinciano, deberon espertar primeiro unha sorpresa, logo unha
esperanza. Poucos se decataron de ser aquel un camiño de redención e non un simple
virtuosismo literario ou tamén ás veces, unha noxenta concesión ao baixo estilo da
esmorga. Adrián lía, novamente, aos poetas que de neno o fixeron chorar, non sabía
por que.

E, nesta mesma páxina, volve aparece-lo poético ou o encontro cun poeta
como conciencia dese «retomo á terra» que dá por acabada a viaxe sen obxecto
do «intelectual inadaptado»: «De noite, á luz dunha vela, acompañado pola
música da chuvia nos vidros, Adrián recorría un a un os poemas dos Que ixumes».
En Romantismo, saudade, sentimento da raza e da Terra 4 , nesta mesma
dirección do poético como simbolizador, pero tamén como xerador, dunha
causa colectiva lemos:
Aquela causa pechada nas entrañas do pobo tivo que ser proclamada polos
beizos dos poetas, no dezanove coma no tempo dos Druídas, únicos sacerdotes no
fogar da Patria.

Pero podémonos adentrar no valor do poético en Otero e nos seus poetas
escollidos. Unha da máis importante asunción do poético que se produce na súa
obra é, xustamente, a indagación nos grandes Romantismos europeos e, máis
en concreto, no Romantismo alemán. A eles dedicou moitísimas páxinas e como sabedes- outra novela de ideas, Fra Vernero 5 , que xira arredor dunha
das personalidades menores do Romantismo alemán e des te mesmo movemento 6 •
A propósito deste dirá en Romantismo, saudade, sentimento da raza e da
Terra 7 , distinguindo con suma perfección as ponlas maiores das ponlas menores deste movemento espiritual, estético e filosófico:
Todo o Romantismo meridional, hastra o francés, padeceu da inferioridade do
pensamento filosófico. Faltoulle unha visión nova do universo. Na Xermania o
Romantismo fixo filosofía e a filosofía Romantismo8 •

Certamente, unha das moitas definicións, pero unha das máis emblemáticas,
que se poden dar do movemento romántico é aquela que recoñece o poético
como valor supremo da literatura e da arte. Dirá Novalis, un dos autores máis
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visitados por Otero e o poeta máis importante da primeira xeración romántica
alemana, nun dos seus fragmentos: «A poesía é o real absoluto. Isto é o cerne
da miña filosofía. Canto máis romántico, máis verdadeiro». E nun dos fragmentos de Friedi:ich Schlegel na revista Atheniium que en 1798 foi o verdadeiro
espacio desta primeira xeración, dirase:
A poesía romántica é unha poesía universal progresiva. A súa vocación non
consiste unicamente en reunir tódolos xéneros diferentes da poesía e de asegura-lo
contacto da Filosofía coa Poesía. Quere e debe mestura-la poesía e a prosa, a
xenialidade e a crítica, a poesía da arte e a poesía da natureza; ela pode e debe restituíla Poesía vivente, poetiza-lo sal do espírito (o Witz), encher e ateigar dun contido
altamente educativo tódalas formas da arte 9 •

Compárese esta reflexión do teórico máis importante dos románticos
alemáns coa anterior mención de Otero e coa mesma actitude intelectual do
mestre de «N ós». Este mesmo dirá no artigo Adret e Ubac 10 : «Hai espacios pouco
visitados polo pensamento e a penas adiviñados polos poetas». Con toda
posibilidade, Otero estase a referir ó territorio da imaxinación, a porta do cal
ficou aberta, dun xeito decidido polo movemento romántico e, máis en
concreto, polo Romantismo alemán 11 •
Moitos son os poetas invocados por Otero. Pero quixeramos asegurar que
os máis deles perten~en a esa tradición da modernidade que inaugurou o
Romantismo e na que o naso autor está absolutamente involucrado. Carballo
Calero di que Otero debeu ler moito ós románticos e que a pegada do
Romantismo é máis forte que a pegada do simbolismo 12 • É ben sabido que do
estilo de Otero Pedrayo forman parte, dun xeito indisoluble, os nomes propios
das grandes personalidades da arte e da cultura e, sen embargo, nada máis lonxe
dos culturalismos irónicos de certas poéticas presentes na súa erudición. O
problema da erudición evidenciada na escrita de Otero está en relación coa
necesidade dunha tradición e un .entusiasmo polo saber globalizante, e esta
tradición que Otero necesita non se encontra, unicamente, no territorio do
espacio cultural galega. Nesta plural tradición que Otero procura aboian
conceptos aparentemente, só aparentemente, excluíntes, como a paixón polo
medieval -de estirpe tan romántica-, a nostalxia por unha sociedade agraria,
o tradicionalismo, a filosofía da paisaxe, o barroco ou o mesmo Romantismo.
O Romantismo está tamén, invocado nos seus nomes propios, que é o que hoxe
nos preocupa, aínda que deberíamos afondar moito máis no Otero que dirixe os
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seus ollos ó horizonte romántico, que nel é un dos principais ideais espirituais
e estéticos.
O artigo «Os amigos de Tubinga» 13 e o capituliño de Fra Vernero, «Mañás
de Tubinga» están dirixidos a indagar nos alicerces do Romantismo Alemán.
«Os mozos de Tubinga estudiaban pola noite, Paixón. Romanticismo». HOlderlin,
Shelling e Hegel exemplifican o, que moi logo, serían direccións antitéticas.
Hegel -romántico na súa mocidade- mostraría, xunto con Goethe -outro
dos grandes emblemas oterianos- unha actitude negativa perante o
Romantismo 14 • Hegel, proporcionándolle importantes argumentos ós inimigos
do Romantismo, diría que o poeta representa un tipo que ficou atrás na
evolución do espírito humano, e na Estética chegaría a afirmar, predicindo a fin
da poesía, que: «A arte, vista desde o aspecto do seu obxectivo supremo, é algo
pasado para nós».
Eugenio Trias proporá sobre esta cuestión que tanto Goethe como Hegel
terminaron por descoñece-lo Romantismo porque o coñecían demasiado 15 •
Aventurámonos a dicir que como se cumpre esta mesma casuística en Otero
merecería, polo menos, unhas páxinas donoso ensaísmo de hoxe. O mesmo que
esas coordenadas nas que se inscribe boa parte das ideas estéticas e filosóficas
de Otero: o descubrimento da natureza e da paisaxe -trazo indiscutible do
romantismo inglés- ou o xenio do Cristianismo dun Otero-Chateaubriand que
o achega ós románticos máis conservadores.
A mesma idea -a do romántico e a do goetheano- encontrámola no
artigo «Dous diarios: Novalis e Constant» 16 • Escribirá Otero que «estes dous
tipos abren os comezos das ideas modernas». Refírese a Novalis a quena morte
de Sophie von Kühn o vai achegar, definitivamente á atracción do abismo e da
morte, ó seu celebrado encontro coa tebra. «Místico e romántico» nas palabras
de Otero. E é o Benjamín Constant que «Se respeta o armonioso poder
explicativo de Goethe, non quere saber nada cos románticos». No fondo, Otero
está a c<2ntrasta-lo «clasicismo» que adora Goethe co «Romantismo» 17 •
Son moitos estes nomes propios emblematizados por Otero, pero entre
tantas árbores propoñemos que se podería encontrar un bosque certo, de tal
forma que, a través da súa invocación, o noso autor pode pasear pola xeografía
espiritual que abriu as portas ó século XIX, ó que el sempre se sentiu unido.
Chateaubriand -a quen o une o cristianismo e esa mesma fascinación polo
pasado-, Hoffman -mestura de ensoñador e funcionario-, Jean Paul,
Shelegel, Zacharías Wemer -que exemplifica as moitas conversións dos
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románticos de primeira fila ó catolicismo-, Hugo Fóscolo, Leopardi, Byron
ou, incluso, os románticos españois, xa afastados das ponlas principais dos
Romantismos europeos, pero non por iso, como o demostran Rosalía ou o
pr~pio Pondal, menos atraídos pola luz das súas lámpadas.
E veñen en ronda os amigos collidos da man: Espronceda, García Gutiérrez,
Pastor Díaz. Pálidos nenos, despeitados, elegantes. Sempre dispostos a marchar na
tempestade, levados pola estadea das noites 18 •

A través deles entra nos grandes temas do Romantismo que serían motivo
dunha maior reflexión, para a que quedamos emprazados: a atracción pola
paisaxe dos altos cumes, a chamada do sur, a imaxinación, a raza o soño ou o
mesmo valor do poético. E -como ignoralo- o mesmo suxeitivismo ou a
diversidade que caracterizaría, fóra e lonxe daquel tempo pero ollando cara a
el, a obra de Otero. Pero isto sería motivo dunha longa, demorada e atenta
lectura do xeneroso verbo do escritor de Trasalba.
Así de sinxelos foron eles nas alboradeiras agromadas do século do Romantismo.
Grandes nenos, excesivos, apaixonados, coa valentía e a inocencia das bágoas e a
confianza na bondade nativa dos homes. Levaron rexas zoupadas caíndo de moi alto.
Mais só rin <lesas zoupadas os de baixo metal nas almas 19·

Quizais, como dixemos de Goethe sobre o Romantismo, Otero non foi
poeta porque coñecía ós grandes poetas demasiado.
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OTERO PEDRA YO Á LUZ DE «0 QUINQUÉ DE PETROLIO»

Claudia Rodríguez Fer
/.B. «Anxel Fole»
Lugo

RAMÓN OTERO PEDRA YO ANTE A POESÍA

A poesía ocupa un lugar moi significativo no conxunto da producción
literaria de Ramón Otero Pedrayo (Ourense, 1888-1976). De feito, moitos
comentaristas pensan que a poesía oteriana non se reduce ó que escribiu en
verso, senón que toda a súa obra en prosa tén tamén un carácter poético. Non
en van tén dita Ricardo Carballo Calero que Otero
non coñece a especialización nun xénero literario. Vitalmente, temperamentalmente,
nega a delimitación rigorosa dos xéneros literarios» 1 ( ••• ) . A poesía <leste autor non se
diferencia da súa prosa senón polo feíto de estar versificada2 •

Desde lago, a liberdade creativa oteriana, de marcada inspiración romántica, conlevou a incorporación de numerosos elementos poéticos á súa obra
prosista, ata o punto de que Carballo chegou a asegurar que Otero é «un poeta,
ante todo» 3 • Neste sentido, resulta significativo que Ramón González Alegre
escribira o ensaio «Ramón Otero Pedrayo y la poesía» sen considera-la súa
producción en verso, xa que, entendendo que «hai unha poesía radical en toda
a súa obra», opina que se trata dun «grande poeta épico» en prosa4 • Na mesma
dirección, Carlos Casares falo u do «estilo poemático» da súa novelística5 •
Considerando a súa produccion poética en sentido estricto, é dicir, tan só
a que está escrita en verso, resulta evidente que consiste nun corpus moi escaso
en comparación co seu cultivo da prosa. Ademais, aínda que cultivou o verso
case ó longo de toda a _súa vida, a penas permitiu que se publicaran os seus
poemas de maneira dispersa.
Carballo ten sintetizado esta ó tempo pudorosa e despreocupada actitude:
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No comenzo da súa carreira literaria, Otero pubricóu poucos versos. En Nós
non quixo sentar praza de poeta e só pubricóu traduccións. Así, os anos en que Otero
conq uire sona como literato ( 1926-1936), había moita xente que non sabía que Otero
fixera versos orixinás ( .. .). Dempóis da guerra, Otero pubrica parsimoniosamente e
como compromiso ou xogo, algúns poemas isolados 6 •

A primeira colectánea de poemas oterianos foi feita por Francisco Femández
del Riego na Escolma de poesía galega. /V. Os contemporáneos (1955), á que
seguíu o folleto Bocarribeira. Poemas pra fer e queimar (1958) 7 • Estese outros
poemas esparexidos por diversos lugares e escritos en galega, latín e outras
linguas románicas e xermánicas, foron finalmente recompilados por Xesús
Alonso Montero en.1988, xa que o poeta se mostrou sempre remiso a recollelos
nun libro, como teñen testemuñado Xosé Filgueira Val verde, ó que respondeu,
nunha entrevista que lle fixo co fin de incluílos nunha antoloxía, coa expresión
«Non sum dignus ... »8 , e Carballo: «ás miñas instancias pra que me deixara
reunilos nun volume respondéu pontificio Non possumus» 9 •
Otero segundo Carballo, «ao que semella, non daba importancia aos seus
versos» 'º, igual que Frei Luís de León, aínda que logo a posteridade reparara
neles máis do previsto por ambos autores. En efecto, a escasa producción
poética de Freí Luís de León, que el mesmo considerou marxinal, obtivo co
tempo unha relevancia literaria moi superior ó da súa prosa e aínda que este non
sexa o destino da versificación oteriana cómpre lembrar a este respecto o agoiro
de Carballo: «A groria de Otero como poeta non fará senón medrar» 11 •
Para min, o principal valor da poesía de Otero é o da súa autenticidade, ou
sexa, o feíto de que escriba en verso por unha necesidade expresiva e non por
motivacións extrapoéticas. O poeta non escribe versos para obter ningunha
clase de beneficio económico ou social e case nin para publicar. (Lémbrese que
cando pública faino sen pretensións, «como por compromiso ou xogo», tal
como revela o subtítulo Poemas pra fer e queimar).
As súas preocupacións e os seus obxectivos poéticos son pois alleos a
calquera alteridade que tiranice ó creador co seu gusto establecido, como el
mesmo constatou a propósito dos seus amados poetas decimonónicos:
Sufriron como non poden sufrir os poetas de tarifa por hemistiquio, matriculados e rexistrados. Disfrutaron como non poden disfrutar os que fían do cheque e
zugan da mamadeira quente dos premios literarios 12 •
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Otero adoptou en poesía unha actitude vivencia! e independente, irreductible
ó que Juri M. Lotman chamou «código cultural» vixente e moito máis cós
estreitos parámetros de ningún mundiño literario, como apreciou Carballo
cando dixo: «Se non parez a ningún poeta galego» 13 • De aquí que sexa tan difícil
a catalogación histórico-literaria da súa poesía, posto que nunca pareceu ter en
conta o «horizonte de expectativas» no que, segundo Hans Robert Jauss, se
produce a recepción dunha obra.
Neste sentido, pode que Otero comparta con Rosalía ou con Antonio
Machado ese «ascetismo lírico» que, para Carballo, fai «renunciar cunha
desdeñosa modestia a toda persecución dun éxito externo». Trátase de «poetas
por necesidade» que «endexamais se profesionalizaron»: «A vida é, pois, neles
o importante, e non a poesía, e por eso a súa poesía é grande poesía» 14 •
Otero non escribiu poesía para adquirir notoriedade pública, para figurar
na historia da literatura, para cobra-lo cheque da subvención ou para zugar da
mamadeira quente dos premios literarios, senón pola certa necesidade e polo
puro placer de facela. Por isto, para quen estime, como González Alegre, que
a boa poesía asenta na «autenticidade e sinceridade» 15 , os versos oterianos
pódense considerar mostrada máis grande poesía, tal como ere Carballo: «Un
escritor das condicións de Otero tiña que ser lóxicamente un grande poeta» 16 •
Pero para quen entenda que a calidade poética reside só nunha clase de artificio
que o indisciplinado torrente de Trasalba non se molestou en fabricar, os seus
poemas son pezas de inestimable interese para comprende-la súa personalidade
humana e literaria, xa que neles o home entrégase libremente en toda a súa
«autenticidade e sinceridade», ó non ter con eles que adular mecenas, agradar
a institucións, comungar con correlixionarios, compracer ó público ou gabar a
críticos e membros de xurado. Véxase pois, desde calquera de ambas ópticas,
como se manifesta o home a través do poeta na composición «0 quinqué de
petrólio».
O quinqué de petrolio
Cando a ialba se enxergou por a fenestra
no teu illó de lus inda bulían
os átimos teimando mundos novos,
e nas praias do ponto de Lucrecio
bruante toda a noite baixo os ollos

49

do estudante lanzal, nacía o consola
das rosiñas da escuma ... Meu quinqué
dandy e ironista no salón maorazgo
onde ecoaba a polémica De Auxiliis
e da lámpada de óleo a chama gótica
queimou boíñas do Sotil Scoto.
Elegante nos días de Balzac,
progresivo ou romántico na aldea
verde de tradizón do dezanove,
Faro de Malta, pra o estudante, duque
e pirata de Elsas e Leonoras
palidecendo dos esdés do nóumeno
náufrago na cesura de aquil verso
endexamais escrito. Tamén sabe
a túa pantalla de asisado xuicio
do rosete en puzal do prorrateo
de foro de Eiras Yedras, e do sino
fadal do pazo das valentes traves
por pitorreis da Curia peteiradas.
Misia Arandela e o señor Quinqué
crinolina e carrick Walter Scott
lembradoiros dos bufos de Offembach
no ha~ caír co binomio e con Kepler
no esquecimento dos espellos vagos
e pantasmas xiadas, de levita.
Namentras eu vivir, a vela fina
ten de locir na gracia da arandela,
ten de chorar seu pábilo con verso
derradeiro do poema, e da vixilia.
E pra os brancas e rosas e dourados
do quinqué, torre de ilusión fanada,
Deus ha dar graves noites invernizas
pra que a túa lus, ecléctica e fidalga
volva René do amor das Luisianas,
desenrole Mephisto o manto roxo,
fúnebre mancha de Berlioz scherze,
botanice Rousseau, cavile Anthero,
e a estrela do pastor errante de Asia
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brile pra Edgardo no basalto frío ...
1 ha cinguir o ecuador da túa esfera
ledo zodíaco de calcomanías.

DEVALAR DA LEMBRANZA

«0 quinqué de petrólio» contén múltiples referencias ó mundo vivencia!
de Otero, pero estas non aparecen enumeradas racionalmente de maneira illada
e extemporánea, senón que son captadas por vía intuitiva e sentimental en
permanente suceder ou devalar. Nieves Herrero ten explicado filosoficamente
o concepto oteriano de devalar:
O término que Otero acuñara para expresar o devir presente no mundo natural
é o de «devalar», recollido do galego enxebre e enchido dun novo significado
abstracto e filosófico que el mesmo asimilou ó de devenir e o Werden alemán. Otero
quixo expresar con esta verba o signo proteico da paisaxe galega en canto realidade
suxeita a un continuo proceso dinámico de consecución e desfeita de formas. Entre
dito término e o de durée bergsoniána, existe ó noso xuício unha afinidade que pon
de manifesto, non a dependencia de Otero respecto de Bergson, senón máis ben unha
intuición común a ambos que no caso do primeiro énchese dun contido tomado da
observación e vivencia da natureza galega 17 •

Pois ben, diríase que neste poema se traspón o devalar da natureza ó da
memoria, máis concretamente, ó das lembranzas e ó da formación adquirida á
luz do quinqué familiar.
Mesmo os dous movementos de descenso e ascenso que distingue Bergson
no seu concepto de duré e e que Nieves Herrero detectou tamén na obra de Otero
a través da «catábasis» e «anábasis» da natureza galega, poden verse traspostos
neste poema, no que parece substituírse a dinámica da anábase que se impón á
catábase pola da luz que triunfa sobre a escuridade, moi á maneira ilustrada.
(Lémbrese a este propósito o ensaio oteriano «A metáfora da lus» na súa
Síntesis histórica do século XVIII en Galicia, 1969) 18 •
Efectivamente, Otero evoca aquí a súa vida á luz dun quinqué, pero,
coincidindo con Bergson e ilustrando a teoría de Nieves Herrero, parece
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«captar a vida como un proceso dinámico incontenible no que as causas son só
momentos dun todo, e non partes ailladas e arredadas». Porque para Otero,
como ten sentenciado a investigadora citada, «Compre captar a vida en
duración, en devalar» 19 •
Neste devalar da lembranza biográfica existen elementos que representan
dalgún xeito o conxunto do mundo nocional evocado, así como oufros que
testemuñan coa súa presencia un feíto significativo. Neste sentido, pódese falar
da existencia de palabras-clave e palabras-testemuña, traspoñendo ós
presentes propósitos os conceptos teorizados por Gas ton Mataré en La métode
en lexicologie. Domainefranf¡ais (1953) e aplicados xa desde Le vocabulaire
et la societé sous Louis-Philippe (1951). Mataré considera que os termos que
compoñen un campo· nocional non constitúen nunca cualidades illadas, do
mesmo xeito que acorre na captación oteriana da vida en devalar, pero salienta
a presencia de palabras-testemuña (normalmente neoloxismos que testemuñan
un cambio) e palabras-clave (termos que expresan unha sociedade ou o seu
ideal). Aínda que os estudios sociolóxicos de Mataré adoptan unha perspectiva
sociolóxica e toman o período histórico dunha sociedade como obxecto de
análise, resulta evidente que os conceptos de palabra-clave e de palabratestemuña poden utilizarse, e de feíto utilízanse, desde outras perspectivas, tal
como se intentará aquí.

O DEZANOVE ROMÁNTICO

«0 quinqué de petrolio» presenta lecturas e vivencias de Otero á luz
«ecléctica e fidalga» da lámpada familiar «no salón maorazgo» durante «graves
noites invernizas» que viviu «na aldea».
A enumeración comeza evocando lecturas nocturnas da época clásica e
medieval: a poesía de Tito Lucrecio Caro; as controversias teolóxicas da
Congregación de auxiliis (1598-1607) sobre como harmoniza-lo auxilio divino
co exercicio da liberdade humana; a filosofía de John Duns Scot, que Otero
chama «Sotil Scoto» en lembranza do alcume de Doctor Subtilis. Pero o feíto
de que o poeta relacione estas lecturas coa actividade estudantil parece implicar
que o didáctico latino, os xesuítas molinistas e os dominicos tomistas bañecianos
ou o teólogo escocés chegaron ás súas mans por vía, polo menos, tan escolar
coma autodidáctica. Igual procedencia parece te-la mención funcional do
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astrónomo alemán Johannes Kepler, quen comparte co termo alxebraico
«binomio» a corporización metonímica da ciencia moderna.
O resto das alusións culturais do poema pertencen á «tradición do dezanove»,
esta auténtica palabra-clave do mundo referencial que se recrea e que vai desde
o prerromantismo do dezaoito ó posromantismo e ó realismo decimonónicos.
Neste sentido, o adxectivo «romántico» ocupa o lugar central dun catálogo que
comeza cronoloxicamente con Jean-Jacques Rousseau e que remata con
Honoré de Balzac. Cáptase pois o tránsito do neoclasicismo ó romantismo e
des te ó realismo, deténdose xustamente na plenitude romántica. Así, o Rousseau
preconizador da volta á natureza, exaltador da paisaxe natural e coleccionista
de herbarios -«botanice Rousseau»- dá paso ós verdadeiros románticos.
O propio Otero tén <lito que os seus «mestres no alentar romántico» foran
«O alén que chama no Fausto» e a «frase de Chateaubriand crebada en salouco
como foula» 2º. E, efectivamente, os dous románticos máis presentes en Otero,
Wolfgang Goethe e Fran~ois-René de Chateaubriand, aparecen no poema,
respectivamente, a través do Mephisto fáustico - «desenrole Mephisto o
manto roxo»- e do René sufrinte de Atalá, René e Les Netchez -»volva René
do amor das Luisianas».
Outros románticos aludidos son Walter Scott e Angel de Saavedra, logo
duque de Rivas, este a través da referencia ó poema «El Faro de Malta», oda
lírica sobre o desterro, aínda de trazos neoclásicos e perspectiva ilustrada,
escrita polo poeta no seu exilio maltés. De feito, «0 quinqué de petrólio» tén
moito en común con «El Faro de Malta», xa que ambos utilizan o obxecto que
lles dá título como fonte de luces contra as tebras. O faro permite ó liberal
expatriado chegar aterra en medio da tempestade, como a luz da razón permite
combate-la turbulencia e o escurantismo. Igualmente, o quinqué permite ó
ávido lector de Trasalva accederá cultura e á vital intensidade das artes. Polo
demais, o motivo dos faros aparece cunha maior complexidade en Arredor de
si (1930).
Otero lembra tamén ó xa posromántico Anthero de Quental -«cavile
Anthero»- ó personaxe do «Canto notturno di un pastare errante dell' Asia»
de Giacomo Leopardi-«a estrela do pastor errante de Asia»- e ó atormentado Edgar Allan Poe -«brile pra Edgardo no basalto frío»-.
Por outra banda, aparecen así mesmo aludidas musas («Elsas e Leonoras»,
que suscitan múltiples evocacións, desde a prerromántica Leonora de Burguer
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á posromántica «Leonera» de Poe) e condicións ( «estudante» como El estudiante de Salamanca de Espronceda, «duque» como o devandito Rivas, «pirata» como o do «Chant des pirates» de Fontan, o de «The Corsair» de Byron ou
o da «Canción do pirata» de Espronceda) de tradición romántica.
En canto á música, cómpre dicir que se cita a dous compositores franceses:
Jacques Offenbach -«lembradoiros dos bufos de Offenbach»- e ·Hector
Berlioz-«funebre marcha de Berlioz scherze»-. O primeiro verso refírese ás
óperas bufas, de carácter cómico e burlesco do posromántico xudeu. O
segundo, á Symphonie funebre et triomphale e ó cariz fantástico con que o
romántico galo dotou o scherzo. (Segundo Nicole Dulin Bondue, Otero tiña na
súa biblioteca unha biografía e un libro de correspondencia deste músicoescritor)2 1.
Por todo o dito, «Ü quinqué de petrólio» contén un catálogo de referencias
predominantemente decimonónicas e románticas, que documenta ou ilustra a
formaci ón cultural do poeta, aínda que case todas elas teñen cumprido lugar
neutros escritos oterianos.
Así, por exemplo, Rousseau aparece glosado ou comentado en «Notas
encol da paisaxe romántica» (1927) 22 , «Paseos rousseaunianos» ( 1929)23,
Romantismo, saudade sentimento da terra e da raza en Pastor Díaz, Rosalía
de Castro e P ondal (1931) 24, «Letras d' afora. As cartas de Rousseau»
( 193 4 ) 25 , «Información y sentir del Padre Feijóo sobre el primer escrito célebre
de Rousseau» (1950)36, «Ü esprito rousseauniano» en O espello na serán
(1966) 27 e un longo etc.
A Goethe, ademais de diversos artigas fáusticos, consagrou o importante
insaio Lembranza de Goethe (1932) 28. Igualmente, a Chateaubriand, evocado
en «Ü grande Bé» (1927) 29 , «Notas ... », «Beethoven» (1927) 30, Ensaio histórico
sobre a cultura galega (datado en 1932) 31, «Ü elemento animal na paisaxe»
(1932) 32, «As paisaxes clásicas. Esparta en Chateaubriand e M. Barres»
(1933) 33, «Üccitania e Atlántida. Motivos» (1934) 34 , «Esbozos de grandes escritores románticos: Chateaubriand» (1938) 35, «Chateaubriand, Lamartine y
Leconte de Lisie en la Academia francesa (Teorías y comentarios de tres
discursos)» (1 942)36 , O libro dos amigos (1953) 37, «Baudelaire» (1967) 38e tantos
outros lugares, consagrou o non menos relevante ensaio «Ü celtismo en
Chateaubriand» (1 952), no que escribiu: «Nós amamos a Chateaubriand. Poi
o primeiro autor lido por nós, de nenos e mozos na solaina de pedras orceladas
de Trasalba» 39. Non é de estrañar pois que fora tamén o último autor que leu,
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xa que, como é sabido, requeriu as M émoires d' Outretombe no seu propio leito
de morte.
Walter Scott está tamén presente en «Notas ... » ou enRomantismo ... , mentres
que «El Faro de Malta» aparece nesta última obra e no Ensaio ... Anthero de
Quental protagoniza o artigo «A man na frente» ( 1947) 40 e Honoré de Balzac
o titulado «0 home de Balzac» (1933) 41 • E o rastro de Burguer detéctase en
«Notas ... » o de Byron en Romantismo ... ou o de Espronceda en «Un amigo de
Espronceda» (1949) 42 • Cómpre dicir, finalmente, que estas presencias tamén
teñen lugar na súa prosa de ficción, como ocorre con Rousseau, ·Goethe,
Chateaubriand ou Balzac en Arredor de si, na que tamén se fala do mesmo
«pastor de Leopardi» que figura en «0 quinqué de petrólio».
O predominio francés da relación de Otero en «0 quinqué de petrólio» está
en consonancia cos estudios de Nicole Dulin Bondue, quen ten computado na
biblioteca oteriana catro libros en francés de Rousseau, dezasete de Chateaubriand (sete en francés e dez traduccións, así como unha biografía sobre o
escritor e outra sobre a sua irmá) e catorce de Balzac (todos en francés, máis
unha biografía) 43 •
O dezanove romántico de Otero resulta tamén testemuñado por moi
significativos neoloxismos des te século, como quinqué, dandy, crinolina,
carrick ou bufo. «0 quinqué de petrólio» contén xa no seu título unha palabratestemuña, neoloxismo decimonónico que procede do apelido de Antoine
Quinquet, o farmacéutico e científico francés que ideou tal tipo de lámpada,
xeralizada en Europa desde 1760. A súa chegada a Galicia ten sido evocada por
Otero en Os camiños da vida (1928) e en «As sombras nais» (1929) cando fala
dun «grande amigo das novidás» que «non dubidóu en mercar o primeiro
quinqué de petróleo que vendéu na cibdade un marchante»44 • Mesmo en
Arredor de si, o quinqué reaparece para ilumina-las conversas de Adrián
Solovio coa súa nai: «Na mesa e ao anoitecer preto do quinqué de petrólio conta
as historias de Europa» 45 •
Sobre a palabra dandy cómpre dicir que comezou aplicándose ós xoves
elegantes da alta sociedade inglesa a principios do século XIX e que se foi
perfilando con George Brummel, B yron, o conde de Orsay, Musset e Baudelaire,
quen sinalou a Chateaubriand como o pai do dandysmo.
Po la súa banda, o galicismo crinolina e o anglicismo carrick (que aparece
como «carrik» en La Regenta de Clarín e en Luces de bohemia e Viva mi dueño
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de Valle-Inclán) refírense, respectivamente, a unha prenda feminina e a outra
masculina estendidas por esta época, aínda que anteriores ó século XIX. O caso
de carrick, de non provir da palabra carrick («coche lixeiro» ), polo tipo de
gabán usual nos cocheiros, podería ser un neoloxismo semellante ó de quinqué,
xa que procedería do apelido do actor dezaoitesco inglés David Garrick.
En canto ós bufos, nados na Italia do século XVIII, pódese dicir que se
popularizaron no século XIX con Offenbach e outros músicos europeos.
Tamén fala Otero de si mesmo como poeta en «0 quinqué de petrólio»,
véndose «náufrago na cesura de aquil verso endexamais escrito», Otero deuse
a coñecer como escritor moi serodiamente, xa que publicou o seu primeiro
opúsculo ós trinta e sete anos, aínda que xa colaborara na prensa desde moito
antes. No caso que nos ocupa, alude ás iniciais tentativas poéticas constatando
a súa filiación romántica.

O DEZANOVE FIDALGO
Pero Otero non só evoca elementos culturais á luz de «0 quinqué de
petrólio» senón tamén o mundo da «aldea/ verde de tradición do dezanove» ,
na que se vivían os resultados da desamortización. Para o escritor, a revolución
de 1837 constatou «que a sociedade tradicional perdera a seiva nutricia do seu
ser», debido especialmente «ás derivacións da desamortización». Segundo di
no Ensaio histórico sobre a cultura galega:
A vida aldeá en Galicia rexíase ó sonido da campá monástica e non gañou nada
coa desamortización. Seguíu o relativo latifundismo, as terras e as rendas pasaron
a mans de seglares aínda máis indiferentes e alongados cós monxes e xurdiu un novo
tipo de gran interés social: o exclaustrado46 •

Neste sentido, Otero desenvolve a idea do decimonónico senador Santaella,
que dicía que «A desamortización non favorece aos labregos, senón aos
usureiros» 47 , pero tamén anticipa as teses de historiadores posteriores, como
Ramón Villares, quen ten asegurado que
O campesiñado, ficóu cáseque completamente marxinado do reparto
desamortizador: s leis desamortizadoras, pois, non cumpliron en Galicia os fins prós
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que foran ditadas. Nen derrubaron o réxime de propiedade que había denantes, coa
agravante de introducilo nun marco socioeconómico burgués, nen concentraron
minimamente a propiedade, nen, ó fin, ofreceron a posibilidade de facer cambios no
aparato produtivo da agricultura48 •

A conciencia oteriana do problema refléctese constantemente na súa
narrativa e mesmo nas súas investigacións, como mostra o «Ensayo sobre la
desamortización económica en tierras de Orense» (1955) 49 •
Pois ben, neste contexto, Otero dá testemuño da Galicia do século XIX a
través des te poema e de moitas outras obras «desde a súa perspectiva de fidalgo
saudoso», como di Villares, captando o «proceso de inadaptación da fidalguía»
e agoirando a súa «definitiva desaparición» 5º. Esta fidalguía, segundo o mesmo
historiador,
por boca dos seus derradeiros representantes (Brañas, Risco, Otero Pedrayo) non se
ha cansar de arrenegar do progreso e mais do capitalismo, do Estado liberal e do
comerciante, mentres calmadamente soñaban na arela imposible de facer de Galicia
algún día unha democracia de «petrucios» campesinos. A derrota histórica da
fidalguía, ó través da eliminación do seu único sostén, a renda da terra, é un
fenómeno que se dá no primeiro tercio do XX 51 •

O propio Otero resistí use personalmente a esta derrota, como ten lembrado
Xusto G. Beramendi:
No ano 1926 aínda seguía a exercer de fidalgo en tódolos sentidos, como o
proba a certificación da sentencia que atopamos entre os seus papeis e segundo a que
logra que o xulgado municipal de Amoeiro obrigue ós tres irmáns Rodríguez e
Rodríguez, veciños de Fondo de Vila, parroquia de Trasalba, a lle pagaren os 72
ferrados de centeo e 3,5 mollos de viño polas rendas forais impagadas do 1921 a
1925 52 •

Aínda que Xosé Luís Méndez Ferrín estima con acerto que Otero «non era
aristócrata nen fidalgo», en ten den do seguramente por tales os sectores posuidores
de título nobiliario e vivenda pacega, senón máis ben «un intelectual perfecto
da pequeno-burguesía» 53 , resulta evidente que sempre se identifico u coa imprecisa caste fidalga. Como escribiu Beramendi, a súa «antipatía para todo o
burgués» lévao a contrapor
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a cobiza, o egoísmo e o materialismo do burgués á xenerosidade, o altruísmo e o
idealismo da nobleza e da fidalguía antiguas 54 •

Neste sentido, pode dicirse que Otero colabora intensamente na forxa da
imaxe da fidalguía e das connotacións da propia palabra fidalgo que sinalou
Villares:
Semente nun aspecto resultou vitoriosa a fidalguía: na acuñación dunha
valoración moi positiva das súas formas de vida e do seu comportamento, apropiándose aquí da consideración que na sociedade europea se reservou prá nobleza. Os
«x urdios sen timen tos fidalgos» ou o enlevo do «esprito fidalgo» enchen aquí os ocos
ocupados neutros lugares polo sistema de valores implícitamente atribuido á
aristocracia55 •

Faría falta pois un estudio sistemático sobre o uso substantivo e adxectivo
que fai o autor da palabra en cuestión, que aquí serve para califica-la luz do
quinqué que está a iluminar todo un mundo. Noutros lugares aparece identificada coa sensibilidade humana e coa boa crianza, como pode observarse cando
o autor deplora que «Toda fidalguía figura desterrada da sociedá»56 no burdo
e vulgar mundo contemporáneo.
En consecuencia con todo o <lito, unha gran parte da obra de Otero permite,
6 dicir de Carballo, que «poda ser considerado como o cronista da decadente
fidalguía galega» 57 en que mostre «unha evidente simpatía para a vida galega
do antigo réxime» 58 , o que non lle impide retrata-la súa decadencia «con
realismo e sen piedade», dado que a fidalguía no cumpriu a súa «misión
histórica», desertando dela polos «propios vicios da caste»59 , como ten subliñado
Casares. Tal se aprecia nas súas novelas de ubicación contemporánea, desde Os
camiños da vida a O Señorito da Reboraina (1960), e en numerosos relatos,
sobre todo do libro Cantos do camiño e da rúa (1932), no que se encontran «0
fidalgo», «A criada», «0 pazo das cinco chagas» ou «Dona Xoana e Don
Guindo».
O foro e o pazo aparecen en «0 quinqué de petrólio» como elementos
característicos do mundo fidalgo que se evoca. Non en van o propio Otero
reclamara o pago dos foros xa mencionados e tratara da cuestión foral en
traballos como «Evolución de la doctrina sobre el foro» (1958) 6º ou mesmo na
Síntesis ...
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Igualmente próximo á súa biografía está o tema pacego, xa que o seu pai,
o médico Enrique Otero Sotelo, mercou o pazo do Campo de Trasalba a un tal
Chamochín, quen á súa vez llo adquirira á familia Gayón, que o posuía xa desde
mediados do século XVIII e que o tiña abandonado e maltreito a causa de
diversos infortunios, pleitos e liortas, segundo Xosé Ramón e Femández Oxea.
Este mesmo investigador constata que o motivo da compra tivo a súa orixe en
certos escrúpulos fidalgos do pai de Otero, que o adquiriu «pra que non lle
puxeran cerca da súa casa unha taberna», así como a súa venda e revenda
posteriores 61 •
Pero ademais destas vinculacións forais e pacegas de carácter familiar e
biográfico, Otero escoitou en boca do pai, da avoa e doutros parentes, historias
decadentes de pazos e linaxes que servirían de caldo de cultivo para unha boa
parte da súa obra literaria, tal como reflecte «0 quinqué de petrólio» ó referi~se
ó «prorrateo/ de foro» e ó «sino/fadal do pazo das valentes traves /por pitorreis
da .Curia peteiradas».

OTERO, FANTASMA DO SÉCULO XIX

En suma, «0 quinqué de petrólio» é unha perfecta mostrada actitude de
Otero ante a poesía e da súa memoria en devalar. Quen dixera ser un fantasma
do século XIX evoca aquí o tempo do romantismo que remata e a caste dos
fidalgos que decaen, pero sabe que á luz do quinqué aínda iluminará aquel
mundo que se derruba a través da relectura e da lembranza.
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O TEATRO DE OTERO PEDRAYO

Manuel Lourenzo.
Escala Dramática Galega
A Coruña

Non podo falar do teatro de Otero Pedrayo non sendo cordialmente e desde
amáis rendida admiración. Un teatro que me chegou tarde, como a moitos, e
que, como a oratoria do autor -a quen eu coñecera na Coruña nos anos 50,
oíndoo falar das «poentes atlánticas» nunha marabillosa filmación sonora, que
non conferencia-, transcendía o mundo das palabras, situándose en espacios
simbólicos que só podían vivirse no ultra-mundo daimaxinación. Por os vieiras
da saudade fora o primeiro libro que eu mercara, daquela, coa intención de
arrinca-lo séptimo selo e entrar feliz en Eleusis como diácono, pois xa estaba
seguro de que non me ía conformar con ser un mirón ou un simple adorador
daquel misterio metafórico que me atinxía no profundo e que aínda hoxe, por
veces, me revela a cualidade máis íntima do misterio: «a misteriosidade», é
dicir, a propiedade de materia reservada que só pode atinxirse pola ascética da
iniciación. Que na linguaxe do teatro chamariamos «interpretación». E non me
refiro ó triste labor de traducir signo por signo, referencia literaria por
referencia escénica, letra ou apuntamento por un equivalente teatral feliz ou
non; chámolle interpretar, neste preciso exemplo do teatro de don Ramón, á
operación, moito máis lírica, de acompañar ó autor na súa xeografía terrestre
e na soñada; de ir de fidalgo con el, como un Mefisto acompañante --e
protagonista- dictándolle as alquimias e aventuras, e aprendendo de paso,
como demo rufián e pedante, as rutas verdadeiras do seo sentimento, as
orixinais ... Aprendendo a orixe, a orixinalidade ~as súas afinidades electivas,
coa intención de chegar ás verdadeiras fontes da metáfora. E, chegados alí,
decatarnos de que coñecemo-la auga. Esa auga nosa, da montaña. Salferida de
cultos e, talvez, de propiedades curativas. Auga de vida, en suma. E con ser auga
ahonda. Nesa fonte bebeu non unha raza, moitas razas. Homes e mulleres de
varias xeografías políticas e humanas. Xentes raras exentes familiares. Música
popular e selecta. O ferro e o ouro. Tódalas nacións da Europa e tódolos veciños
do casal de embaixo. A mocidade e a vellez. A exaltación e a decadencia. A
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harmonía e a agonía ... Cada cousa que nace é por unha necesidade, tén orixe
nunha necesidade. O nacemento da infinita metáfora de Otero tén orixe,
quizais, na súa inadaptación ó mundo que damos en chamar «real», que é un mal
daguerrotipo, unha indignísima copia, do verdadeiro mundo ensoñado, vivido,
recordado, ou presentido intimamente, das ideas.... Na súa obra, Otero testemuña
a súa fidelidade ó mundo verdadeiro, que non pode ser só o das «aparencias»
do real. O mundo verdadeiro é o outro. E o outro mundo, ó poñelo «en teatro»,
vólveselle farsa. Ou farsada tráxica, como el lle chamou á máis grande das súas
obras ... Todo para rir, todo para chorar. «A vida é o conto dun idiota cheio de
brado e furia, que non fala». Non seise a miña traducción de Shakespeare é
correcta, máis boa si que o é, para este caso. No teatro de Otero --que para
algúns a penas é teatro, xa que se trata dunha metalinguaxe sen sometemento
ás leis da física: espacio e tempo- prodúcese a desobediencia máxima á leidos
xéneros; todos eles -farsa ou traxedia, novela, poema-, e mesmo tódalas
artes -teatrais e musicais- conviven a miúdo -véxanse as peciñas do
chamado Teatro de máscaras-, xa non nunha obriña de quince minutos,
mesmo nunha breve secuencia que forme parte dela. Esta característica, que eu
valorara especialmente nun vello espectáculo, A casa das tres lúa» (1981),
composto a base de fragmentos de obras xa de seu moi breves, levara a un
teatrólogo catalán a definir como «pre-esperpento» aquel teatro, un espectáculo
que eu considero fiel ó espírito de Otero, e aínda diría que radicalmente fiel
dentro da súa desobediencia ós ritmos teatrais consagrados polo costume. E é
ben sabido que a revolución que perpetrara Valle non se caracterizara no formal
pola fragmentación, e menos pola cohabitación de xéneros e tempos; non, os
seus contextos eran unitarios, e o seu xenio elixira outros camiños, de ningunha
maneira comparables ós de Otero. «Pre-esperpento»» era, pois, unha marca
alusiva ó ambiente, ás personaxes, ó «misterio» e mitificación especial que
ambos autores, galegas ambos con distinto idioma, lle souberon imprimir a un
mundo bárbaro e piadoso, relixioso e pagán, sensual e crepuscular. Era Galicia,
ideal e deforme, a promotora daquela asimilación; era, tamén, o tópico literario,
teatral, e agora mesmo cinematográfico. Un cómodo retrato para toda a vida.
A miña investigación no teatro de Otero --que comezara cunha incursión
no espectáculo Muller de mulleres (1978 e 1982), e proseguira, á parte do
traballo xa citado, con outros dous no ano presente: Espectros e Como as camisas de liño», este último con parte cantada- sempre achou unha dificultade
singular: ¿como toma-la parte sen considera-lo todo? Por exemplo: ¿como
toma-la parte de Fidalgo da obriña A sen considera-las partes de Fidalgo das
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obriñas B, C, D ... , que son o mesmo Fidalgo ou aspectos del que o enriquecen
e agrandan, que o sitúan no verdadeiro epicentro da crise dunha caste e dun
mundo que o autor tiña como propios, que eran, en certo modo, o mesmo autor,
o mesmo Fausto agónico e clarividente, capaz de se con verter en espectador das
súas propias entrañas? E o mesmo podíamos predicar do seu amado, ensoñado
-¿ou recordado?- mundo de abades, criados, literatos, militares, médicos,
mendigos, santos e toda esa flora e fauna de Mal velas, Elfos, Rosalindas, Pepas
Lobas, Gafos, músicos e poetas, novelistas, estadeas, ventos, pingas de viño,
mariñeiros, ermidas, illas de Coral. .. ¿Como reducir todo ese mundo ás leis dun
taboado e dun horario? Que simplificación, e, en calquera caso, que traición non
habería que cometer para meter baixo unha batería halóxena un discurso que é
todo o discurso dun pobo, dun sobreentendido cultural, ou, usando esa palabra
prestixiosa, unha «Weltanschauung» preñada de símbolos? A miña intervención, que comezou sen do práctica, escénica, de gozosa investigación, continuou
por uns anos sendo teórica, de intelectual investigación; moitos folios, moitas
conferencias desde aquel ano 197 5, data de aparición do Teatro de máscaras,
un tomo que contén dezaseis obriñas ou fragmentos de obriñas das que xa, por
fin, se comeza a falar... A lectura e o estudio des tas e do u tras pezas breves algunh as delas publicadas nos Cadernos da Escala Dramática Galegadesviaron a miña atención da monumental A lagarada, e do curioso, francamente metateatral O desengano do Prioiro, así como de certas obras dialogadas
a bastante distancia do que podíamos chamar «teatral», e aínda desa sorprendente Rosalía da que a miña experiencia non pasa de ser, aínda, unha lectura
apaixonada, precipitada. Mais, como dixen, destas obras do teatro de Otero,
comeza a falarse xa; e eu aquí, por tempo, ou talvez por comodidade, omitirei
o pormenor, e desde logo, a análise crítica.
Con estas palabras -e coa lectura e o comentario dalgún breve fragmento- só pretendo chama-la atención sobre un autor que para min posúe dúas
condicións fundamentais do poeta dramático: ser poeta, é dicir, ter acesa a
palabra e a imaxe lúdica; ser fiel á verdade, é dicir, falar do que se coñece vivido , presentido, imaxinado ou recordado-; e; en fin, ser libre, que significa
amar e practica-la liberdade.
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CHATEAUBRIAND DENDE A PERSPECTIVA
DE OTERO PEDRA YO

elaude H. p oullain
Universidade de Nice

As relacións entre a obra de Chateaubriand e a de Otero Pedrayo foron
subliñadas por Ricardo Carballo Calero, que escribiu no seu ensaio Ramón,
Príncipe de Aquitania 1: «Otero fala a miúdo de Chateaubriand, e evidentemente con compracencia. Chateaubriand é un tema moi de Otero ( ... )». Carballo
Calero recorda tamén as conferencias e os discursos de Otero Pedrayo dedicados ó escritor francés.
Precisamente, neste breve estudio, vou partir dun texto de Otero Pedrayo,
titulado O celtismo de Chateaubriand2, que me vai servir de guieiro na exploración dalgúns aspectos do escritor e da súa obra.
Otero Pedrayo afirma fortemente o seu amor polo escritor francés , ó
escribir:
Nós amamos a Chateaubriand. Foi o primeiro autor lido por nós, de nenos e
mozos, na solaina de pedras orceladas de Trasalba3 •

Sen embargo, na súa afección por Chateaubriand, Otero Pedrayo non
queda no terreo puramente sentimental, pois no seu traballo encontramos unha
análise dalgúns aspectos precisos da obra e da personalidade do escritor francés
que revela un bo coñecemento delas e unha preferencia por determinados
aspectos da mesma, como son os seguintes:
- O «celtismo» de Chateaubriand (este é o título do ensaio ), palabra coa
que Otero Pedrayo se refire á orixe bretona do escritor e ás características
que se derivan dela.
- O cristianismo, considerado como unha dimensión fundamental do
escritor e un elemento clave da súa obra.
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- A cultura clásica de Chateaubriand, o seu coñecemento da terra e da
literatura e da arte da Grecia antiga.
- O amor, a paixón, ou sexa o aspecto propiamente «romántico» do
escritor" que Otero Pedrayo evoca a través do libro René.
Nós irnos estudiar, pois, estes catro aspectos, ós que engadirei outra faceta
do escritor -o home público, o político- que Otero Pedrayo non quixo ter en
conta no seu ensaio, pero que é importante para abrangue-lo conxunto da súa
personalidade.

1) O «CELTISMO», A ORIXE BRETONA DE CHATEAUBRIAND

O título xeral do ensaio de Otero Pedrayo é: «0 celtismo de Chateaubriand»,
e a primeira parte titúlase: «Entre Bretaña e Grecia»: «celtismo» é un concepto
que se aplica a Bretaña e mesmo a Galicia, e tal vez dunha man_e ira algo gratuíta.
Otero alude tamén a algúns lugares nos que Chateaubriand viviu: SaintMalo e Combourg e, no referente á biografía de Chateaubriand, di que o escritor
«non ti vo peito para queima-la súa xuventude nas praias de Bretaña»4 , frase moi
esclarecedora, como veremos despois.
Finalmente, establece unha relación entre a orixe bretona de Chateaubriand
e o seu cristianismo: «Chateaubriand foi o antídoto de Voltaire por bretón, por
celta, primeiramente5 , e tamén «por maluino -é dicir: habitante da cidade de
Saint-Malo» 6 •
Estes xuízos de Otero Pedrayo poñen de relevo algúns aspectos capitais da
personalidade e da obra de Chateaubriand.
A orixe bretona de Chateaubriand é un feito biográfico sobre a cal o escritor
insiste moito nos primeiros capítulos das súas Memorias, ó establecer coidadosamente a xenealoxía da familia 7 ; esta remóntase a un «Brien» que, no século
once, deu o seu nome a un castelo de Bretaña. Chateaubriand enumera cunha
evidente fruición tódolos membros da súa familia, manifestando xuntamente o
seu orgullo de ser nobre 8 e o orgullo de ser bretón. Trátase dunha nobreza
outrora rica, pero empobrecida na época de Chateaubriand, unha nobreza que
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viviu case sempre na Bretaña. Por iso, a infancia e a xuventude do escritor se
desenvolven nun ambiente totalmente bretón.
Os lugares de residencia do xove Chateaubriand na Bretaña foron varios;
Saint-Malo, onde naceu e viviu os seus primeiros anos, o castelo de Combourg,
propiedade dos seus pais, as cidades de Dol e Rennes, nos colexios das cales
estudiou xuntamente as matemáticas -pois quería ser mariñeiro, como moitos
bretóns- e as humanidades clásicas. Non saíu, pois, do chan nativo ata os
dezaoito anos, e isto basta para afirmar que Chateaubriand estivo fondamente
marcado polo seu país.
Pero esta situación dura soamente ata o ano 1786, en que abandona a
Bretaña de maneira case definitiva. El mesmo declara9 que despois daquel
momento, fixo soamente breves viaxes a Bretaña, por motivos familiares loitos e problemas de herdanza-. Nestas condicións a frase de Otero Pedrayo:
«Chateaubriand non tivo peito para queima-la súa xuventude nas praias de
Bretaña» cobra un sentido particular, só comprensible para quen teña en canta
a organización política e social da Francia daquela época.
É unha causa ben coñecida que Francia é un país hipercentralizado, no que
a capital, París, xoga un papel primordial; isto é o resultado da política
centralista dos reis franceses desde Luís XIV. Na época de Chateaubriand esta
centralización (máis forte aínda, sen dúbida, da que coñecemos hoxe) impoñía
a un mozo que quería subir na escala social, ir a París, se non quería vivir
condenado á escuridade da vida «provinciana» (palabra certamen te desprezable).
É certo que Chateaubriand non se establece definitivamente en París desde o
primeiro momento, pero isto explícase, xuntamente, polos acontecementos
políticos, que o abrigaron a exiliarse (pois formaba parte dos adversarios da
revolución que constituíron o grupo dos chamados «emigrados»), e mais palas
numerosas viaxes que fixo polo estranxeiro, sexa por curiosidade, sexa como
abriga imposta palas súas funcións diplomáticas. Pero o que importa é que
abandonou o seu país nativo, Bretaña, de maneira definitiva porque, dada a
organización social, política, cultural e mental da Francia daquela, un home
como Chateaubriand, que quería chegar a celebridade (pala literatura e pala
política) debía achegarse ó centro do poder e da vida intelectual, ou sexa, París.

Isto aparece claramente na estructura das Memorias de Ultratumba: a parte
máis coñecida do libro, que describe a vida en Bretaña, particularmente no
castel o de Combourg, coa soada descrición do cará~ter e da maneira de vivir do
seu pai, ocupa soamente os tres primeiros libros, ou sexa unha proporción moi
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reducida desta obra (que comprende corenta e cinco libros). Chateaubriand
evoca nestes tres primeiros libros as lembranzas da súa infancia e xuventude,
época que el describe con amor e nostalxia, pero que pertence a un pasado
totalmente terminado no momento en que escribe as súas memorias.
Nestas condicións, o bretonismo, o «celtismo» de Chateaubriand revélase
como un concepto algo ambiguo: querer facer do escritor un auténtico representante da Bretaña, unha gloria puramente bretona, non corresponde certamente
á realidade dun home que quixo ser francés antes de ser bretón. A este respecto,
pódese anotar un feíto significativo: Chateaubriand non se refire nunca á lingua
bretona. ¿lgnorábaa?. Parece pouco probable, porque na cidade de Saint-Malo
(moi pequena daquela) e na vila de Combourg, situada no medio do campo e
no centro da Bretaña, a xente falaba seguramente bretón; debemos pensar, polo
tanto, que non lle interesaba, e quizais que a tiña a menos. Podemos dici-lo
mesmo dos costumes, das crenzas, das supersticións, etc., do pobo bretón, que
non aparecen nunca na súa obra.
Finalmente, ¿en que consiste o bretonismo, o celtismo de Chateaubriand?.
Otero Pedrayo relaciónao co seu cristianismo e nisto paréceme que tén razón.
Non quera dicir que nas outras rexións de Francia, naquela época, o cristianismo non influíse na vida da xente; pero non se debe esquecer que a xuventude
de Chateaubriand se desenvolve no último cuarto do século dezaoito, século
«racionalista», moitas veces antirrelixioso e anticlerical (tendencia que triunfará coa revolución de 1789); e a rexión de Francia que se opuxo con maior
violencia a esta tendencia foi o oeste (onde se desenvolverá, durante a
revolución, a famosa rebelión dos «Chouans», na Vendée pero tamén na
Bretaña). Polo tanto, Chateaubriand vive, durante a súa xuventude, nun dos
bastións da Francia católica, e isto non pode senón influír fortemente no seu
espírito, e é certamente unha das explicacións do seu catolicismo e da apaixonada
defensa da relixión e do clero que aparece nun dos seus libros O Xenio do
Cristianismo e Os Mártires -o que me leva agora a estudiar este aspecto da
súa personalidade e da súa obra.
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2) O ESCRITOR CRISTIÁN
Otero Pedrayo afirma con forza a sinceridade de Chateaubriand nos seus
sentimentos relixiosos: «Coidamos ter sido Chateaubriand moi verdadeiro, e
soio histrión para os non entendidos na ledizosa loita das almas» 1º. A palabra
«histrión» xustifícase porque Chateaubriand foi acusado algunhas veces de
pouco sincero e de oportunista e, de feito, talvez pode se-la impresión producida polo exame da súa evolución espiritual.
Como xa ternos dita, o catolicismo, en Chateaubriand, é producto dunha
educación e dun ambiente familiar e social. O escritor di, nas Memorias de
Ultratumba, que a súa nai pasaba horas e horas rezando na capela do castelo de
Combourg e unha das súas irmás tiña vocación relixiosa; el mesmo foi educado
nuns colexios relixiosos e o momento da primeira comuñón representou unha
etapa moi importante da súa adolescencia --explica, en particular, os escrúpulos que o atormentaron na súa confesión. Polo tanto, a súa infancia e a súa
xuventude foron profundamente relixiosas. Despois, baixo a influencia da vida
«mundana» e do «volterianismo» tan difundido na sociedade francesa da
época, vólvese un «escéptico» (esta é a palabra que el emprega ó falar do seu
libro Ensaio sobre as revolucións, publicado en 1797 e que despois el chegou
a odiar, precisamente polo seu «escepticismo»). Pero unha serie de dificultades, sufrimentos morais e físicos, loitos familiares--particularmente a marte
da súa nai, en 1798-, provocan na súa alma unha volta á fe que equivale a unha
auténtica conversión, segundo as palabras do propio escritor: «Volvinme
cristián ... Chorei e crin ... » 11 •
Entón, para manifestar publicamente esta fe que tiña case abandonada,
escribe o Xenio do Cristianismo. A redacción desta obra foi quizais unha
especie de penitencia que o escritor se impuxo a si mesmo e á vez unha feliz
afirmación da luz que o tiña invadido: así se explica en parte o ton triunfalista
e apoloxético da obra; nela descubrímo-lo entusiasmo e o proselitismo dun
novo crente que quere que os outros participen da súa convicción.
O Xenio do Cristianismo é unha demostración: Chateaubriand quere mostrar que a relixión cristiá é amáis perfecta de todas. Os títulos dalgúns capítulos
e algunhas frases do texto mostran suficientemente estas características:
-

«A incredulidade é a causa principal da decadencia do gusto e do
xenio» 12 •
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-

«lnmensidade dos beneficios do cristianismo» 13 .
«¿Cal sería hoxe o estado da sociedade se o cristianismo non tivese
aparecido algún día na terra?» 14 .
«Descóbrese inmediatamente nos misterios e na gran superioridade da
relixión cristiá sobre as relixións antigas» 15 .
«Colléno-la admiración fronte a esta verdade sinalada nas Escrituras»16.

Aparece a mesma actidude cando fala do clero católico e da Igrexa como
Institución:
«Europa debe á Igrexa as poucas leis boas que ela tén» 17 .
«A Igrexa, coa súa sabedoría acostumada ( ... )» 18 .
-

«A vida monástica tén dereito á nosa admiración» 19 .
«É unha cousa recoñecida case por todos que Europa debe á Santa Sede
a súa civilización, unha parte das súas leis e case tódalas súas ciencias
e as súas artes» 2º.

Notémo-la forza polémica destas afirmacións nunha época en que se
estaba atacando moito a igrexa e o clero. Pero sendo o libro unha demostración,
debemos axuízalo dende o punto de vista do seu valor demostrativo, e aquí,
precisamente, a obra tén unha debilidade fundamental que foi subliñada por
moitos críticos: non só porque afirmar non é demostrar, senón tamén e sobre
todo porque Chateaubriand pretende demostra-la verdade da relixión cristiá
pola fermosura do culto, das cerimonias, dos monumentos, polas emocións que
provocan nos crentes, pola excelencia das obras artísticas que inspirou, polos
progresos da civilización que se lle deben, etc. É evidente que estes argumentos, apoiados sobre a forma exterior da relixión, teñen un gran valor poético e
emocional, pero son débiles desde o punto de vista espiritual e teolóxico. En
realidade, Chateaubriand fala da relixión como manifestación exterior, pero
fala pouco da fe.
Pero débese admitir tamén que soubo adiviñar con moita perspicacia as
necesidades espirituais dos seus contemporáneos, pois o inmenso éxito do libro
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demostra dabondo que esta interpretación estética e emocional da relixión era
precisamente o que a xente desexaba.
Ó falar da Igrexa como Institución e do seu papel na vida dos cidadáns,
Chateaubriand entra nun terreo tendencioso. Por exemplo, cando escribe:«Europa
debe á lgrexa as poucas leis boas que ela tén ( ... )» 21 , o problema é sabe-lo que
son para Chateaubriand unha leis boas; podemos relacionar este concepto cunha
frase que aparece noutra parte do libro: «Üs nasos gobemos modernos deben
certamente ó cristianismo a súa autoridade máis sólida e as súas revolucións
menos frecuentes». Polo tanto, as boas leis, inspiradas polo cristianismo, son
as leis que dan autoridade ós gobemos e impiden as revolucións: aparece aquí
o concepto da relixión como instrumento do mantemento da orde, base de
tantos gobemos conservadores ou autoritarios. Vemos polo tanto como o
cristianismo chega a ser un elemento da ideoloxía conservadora de Chateaubriand
(ideoloxía que aparece dabondo na súa actitude política, como veremos
despois). É comprensible, tamén, que os que non participaban desta ideoloxía
rexeitasen este concepto e tamén que algúns chegasen a dubidar da sinceridade
do escritor, pensando que a súa defensa da relixión (comparada --como o
fixeron os seusadversarios-co «escepticismo» do Ensaio sobre as Revolucións)
non era máis ca unha actitude oportunista destinada a favorece-las súas
ambicións políticas. O que pode dar fundamento a esta opinión é o feito de que
o libro se publicou no ano da sinatura do Concordato entre Bonaparte e a Santa
Sede -un libro que, ademais, Chateaubriand dedica a Bonaparte cunhas
palabras que parecen unha pura adulación. O libro foi ben acollido polo Cónsul,
pois favorecía os seus intereses, que eran restablece-la relixión e a autoridade
da lgrexa, precisamente porque isto debía facilita-lo establecemento dun
gobemo «sólido»; e por iso mesmo, Bonaparte nomeou a Chateaubriand
Primeiro Secretario da Embaixada Francesa en Roma, o cal parece ser unha
recompensa do servicio que lle tiña prestado e pode facilitar e xustifica-la
interpretación da actitude de Chateaubriand como oportunista e interesado.
Débese engadir un último aspecto: a vida persoal de Chateaubriand, na
época do Xenio do Cristianismo e nos anos seguintes, está pouco de acordo co
ideal moral que el exalta no seu libro ó falar da vida perfecta do clero, e sobre
todo da vida monacal. No ano 1801, cando estaba escribindo o libro,
Chateaubriand --casado desde o ano 1792- mantiña unha relación adúltera
con Pauline de Beaumont, con quen vivía no campo, preto de París; reuníuse
de novo con ela en Roma, cando era Secretario da Embaixada francesa no
Vaticano (feito que non deixou de provocar un escándalo na sociedade
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francesa); despois da morte de Pauline de Beaumont, estableceu novas relacións
amorosas, primeiro con Delphine de Custine, despois coa condesa de Noailles
e con outras mulleres nos anos seguintes: esta longa serie de aventuras recorda
máis o «volterianismo» combatido polo autor que o ideal moral cristián
exaltadp no Xenio do Cristianismo.
Todo isto demostra por que, ó afirmar de maneira categórica a sinceridade
de Chateaubriand, Otero Pedrayo penetra nun terreo polémico. Realmente, nós
non ternos dereito a dubidar da firmeza das súas conviccións relixiosas, pero
cómpre recoñecer que entre a vida, a personalidade, a actitude do escritor e as
ideas expresadas no libro, hai certa contradicción.
Pero quizais non sexa isto o máis importante: para Chateaubriand a fe e a
relixión parecen ser sobre todo elemento poéticos e emocionais, relacionados
coa lembranza nostálxica da infancia -como demostra nas descricións dos
primeiros capítulos das Memorias de Ultratumba- e isto para un artista como
el importaba máis ca unha convicción profundamente enraizada e loxicamente
demostrada.

3) A CULTURA CLÁSICA DE CHATEAUBRIAND

Otero Pedrayo refírese varias veces a este elemento da personalidade e da
obra do escritor: recorda as viaxes de Chateaubriand ás terras «clásicas», Italia
e Grecia e as obras inspiradas por elas: o Itinerario de París aXerusalén (1811)
e a Carta a M. de Fontaine sobre a campiña romana (1804); alude ó concepto
da vida, do home, da fermosura, inspirado polo ideal clásico, ó falar do seu
«helenismo» 22 e da «alegría da calma e harmonía» que, segundo el, caracteriza
as súas paisaxes mediterráneas 23 •
Esta cultura clásica adquiriuna Chateaubriand nos estudios que fixo nos
colexios de Dol e, despois, de Rennes. Nas Memorias de Ultratumba, fala do
entusiasmo que provocaban nel a lingua e a literatura latinas:
Eu esperaba a hora da lección de latín cunha especie de impaciencia( ... ). Por
un fenómeno singular, a miña frase latina transformábase en pentámetro con tanta
naturalidade que o Abate Egault chamábame o ' Elexíaco' ( ... )24 •
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Di tamén que lía con paixón a Eneida e as poesías de Lucrecio e Tibulo.
Polo tanto, non lle falta razón a Otero Pedrayo cando escribe:
Nas paisaxes clásicas de Chateaubriand podemos descubri-lo premio e o
regusto do estudiante do Colexio de Dol, do de Rennes, do lector de Homero ( ... )25

pois a educación que recibira nestes colexios permitiulle ter un excelente
coñecemento das culturas antigas; ademais, sentía por elas unha fonda admiración, como declara a miúdo nas súas obras.
A este respecto, un te;xto fundamental é a Carta a M. de Fontanes sobre a
campiña romana, á cal Otero Pedrayo se refire nunha parte do seu ensaio. Neste
texto, Chateaubriand procura suxeri-la atmosfera da Roma antiga citando
versos de Horacio e de Virxilio ou referíndose a episodios da historia romana
ou a personaxes evocados polas ruínas dos monumentos da cidade e dos seus
arredores; pregúntase por exemplo o~de se sitúa a casa de Horacio e a tumba
de Escipión o Africano.
Aparece a mesma actitude no Itinerario de París a Xerusalén, cando
Chateaubriand describe os vestixios de civilizacións desaparecidas, durante a
súa visita a Alexandría e ás ruínas de Cartago. Toda a primeira parte do libro
é unha descrición de Grecia, país polo que sente moita admiración, pois nel tivo
a revelación da suprema beleza, ata tal punto que, na súa opinión, a comparación entre as civilizacións grega e romana demostra dabondo a superioridade
da primeira sobre a segunda:
Se despois de visita-los monumentos de Roma, aqueles de Francia me pareceron
groseiros, os monumentos de Roma parecéronme bárbaros á súa vez desde que vin
os de Grecia26 •

Por iso, nunha carta de 1821 comunícanos unha visión de Roma moi
diferente daquela de 1804:
Finalmente, Roma deixoume frío, os seu monumentos, despois daqueles de
Atenas, como eu temía, parecéronme groseiros 27 •

O amor de Chateaubriand pola cultura clásica non é só o resultado da súa
educación; vén tamén das obras literarias francesas que leu desde a súa
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xuventude, pois a literatura dos últimos anos do século XVIII era de inspiración
antiga: Delille traducira en versos as X eórxicas de Virxilio e Parny foi chamado
o «Ti bulo de Francia».
En todas estas fontes, Chateaubriand adquiriu o culto pola fermosura
clásica, feíta de harmonía, de mensura, do equilibrio (a «ledicia de calma e
armonía», da que fala Otero Pedrayo) que caracteriza a súa obra tanto coma a
exaltación romántica -propia por exemplo do libro René- que é o seu aspecto
máis coñecido.
A explicación deste feíto é que Chateaubriand, pola situación cronolóxica
( 1768-1848) é o primeiro dos grandes románticos franceses, pertence ó comezo
dese movemento e por iso o seu romantismo é moderado e aínda está fortemente
influenciado polo século anterior. Mesmo nas súas obras propiamente
«románticas» (A tala e René) caracterizadas pola exaltación dos sentimentos e
pola paixón devastadora, encontramos elementos de mensura e de moderacióm;
primeiro, no estilo nobre, harmonioso, cheo de equilibrio, que fai de
Chateaubriand un prodixioso artista da lingua francesa; e tamén nos personaxes,
que non se abandonan totalmente á violencia da súa paixón, quedan nos límites
impostas pola moral e pola relixión: Atala non cede a Chactas, senón que
prefire morrer antes de entregarse a unha paixón que ela considera como
culpable; Lucila, para non ceder ó seu amor incestuoso, prefire entrar nun
convento, separándose definitivamente do irmán amado e marre pouco despois
sacrificando a súa propia vida para cura-las súas compañeiras. Ternos aquí uns
exemplos de destinos máis parecidos ós persoaxes clásicos cós heroes románticos de Víctor Hugo e outros escritores da súa escala.
Desta maneira, realízase en Chateaubriand un fermoso equilibrio entre
romantismo e clasicismo -o que Otero Pedrayo chama «mistura de xenio
grego e de xenio xermánico» 28 .

4) O AMOR, A PAIXÓN ROMÁNTICA

O Chateaubriand apaixonado, exaltado, «romántico» é o que aparece en
Atala e sobre todo en René, «un dos libros-confesións máis soados do mundo»29, segundo Otero Pedrayo. O destino deste libro foi realmente estraño:
Chateaubriand incluíu esta breve narración na última parte do capítulo XX do

76

tratado do Xenio do Cristianismo -co título «Sobre a vaguedade das paixóns»porque forma parte da demostración propia deste libro: quere demostrar que a
relixión pode vence-las paixóns e particularmente as paixóns culpables como
o amor incestuoso que a xove Amelia sente polo seu irmán; esta lección queda
moi ben expresada na conclusión do libro, cando o Padre Souel reprocha
duramente ó heroe non saber loitarcontra as súas «quimeras» 3º. Agora ben, este
libro, que tivo un éxito fabuloso, foi lido como unha obra illada, dándolle un
sentido contrario do que tén, pois tódolos lectores viran nel unha exaltación dun
estado psicolóxico que chegou a ser considerado como propiamente «romántico», ata tal punto que René volveuse o modelo do heroe romántico no cal se
recoñeceu toda unha xeración. Vemos aquí unha auténtica inversión do sentido
do libro; pero ¿quizais non o tiña previsto Chateaubriand?. Escoitémo-lo que
di a este respecto o crítico Pierre Reboul:
A lección final importa pouco. O demo exprésase ó longo da obra cunha
deleitosa autoridade. A imaxinación do lector evita os vieiros da salvación e segue
aqueles da perdición que transforman o libro no gran poema da xuventude e da
morte, un poema realmente infernal: a pedagoxía salvadora desaparece ante a
experiencia humana do maP'.

No René aparecen toda unha serie de temas e de sentimentos que despois
serán verdadeiros «lugares comúns» do romantismo; pero o que se debe subliñar
sobre todo é o tema central: a fonda e incurable melancolía do heroe, que se
manifesta nas máis variadas circunstancias da súa vida, por exemplo:
A nostalxia da infancia desaparecida, recordada como unha época de
felicidade que pertence totalmente ó pasado:
¡Sería moi mal feito o corazón que non se estremece ó oí-las campás do seu
lugar nativo, aquelas campás que tremeron de alegría encima do seu berce, que
anunciaron a súa chegada ó mundo, que sinalaron o primeiro latexo do seu corazón,
que publicaron en tódolos lugares dos arredores a santa alegría do seu pai, as dores
e as alegrías máis inefables aínda da súa nai !. Encóntrase todo nos soños encantados
nos que nos fan entra-las badaladas da campá nativa: relixión, familia, patria, o berce
e o sepulcro, o pasado e o porvir32 •

A evocación do entusiasmo da xuventude, vista desde a resignación da
vellez: «Entón, cheo de ardor, abalanceime sobre o tempestuoso océano
do mundo» 33 •
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A meditación sobre a fraxilidade do home e das súas creacións e sobre
a brevidade da vida, que provoca unha especie de nihilismo
Forza da natureza e fraxilidade do home: moitas veces unha herbiña fura o
márrnore <lestes sepulcros que todos aqueles mortos, tan poderosos, non levantaran
xamais 34

ou tamén:
Nada podía darme mellor a xusta medida das cousas da vida e do pouco que nós
somos. ¿Que foi <lestes persoaxes que fixeron tanto ruído? ( ... )35

e tamén:
¿Que a prendera ata entón con tanta fatiga?. Non hai nada certo entre os antigos,
nada fermoso entre os modernos. O pasado e o presente son <lúas estatuas incompletas36.

- Pesimismo intenso, desexo de morrer, perpetua insatisfacción, formas
do chamado «mal do século»:
¿Quen non se sente esmagado algunhas veces polo peso da súa propia
corrupción e incapaz de facer nada grande, nobre, xusto ( ... )37 .
Na sociedade, cada hora abre un sepulcro e fai derramar lágrimas 38 .
¿Quizais o home sabe sempre o que quere, está seguro do que pensa? 39 .
Como eu non podía encontrar remedio para a estraña ferida do meu corazón,
decidín abandona-la vida( ... ) (e dunha maneira máis explícita) rexeita-la carga da
vida40 .

- Pero tamén aparecen algúns sentimentos positivos, de enorme resonancia na literatura do século XIX, como a alegría do sufrimento e da violencia, que
aparece nas frases máis célebres do libro:
O outono sorprendeume no medio destas indecisións: en entrei con enlevo nos
meses das tempestades ( ... ).

e:
78

¡Erguédevos trebóns desexados, que debedes levar a René ós espacios da outra

vida!. O falar así, eu andaba a grandes pasos, cunha faciana acendida, co vento
asubiando no meu cabelo, sen senti-la chuvia nin o frío, atormentado e como preso
polo demo do meu corazón4 1•

Ó ler esta última frase, pensamos na famosa pintura de Girodet, en que o
escritor aparece co cabelo desfeito e cunha cara melancólica e os olios fixos no
infinito. É evidente que sería abusivo facer unha asimilación completa entre
René e o propio escritor; pero o certo é que a obra comprende moitos elementos
autobiográficos, que lle comunican unha expresión de sinceridade; varios
temas recordan fragmentos das Memorias de Ultratumba , por exemplo, a
xuventude de René nun castelo illado no medio do campo -parece o castelo
de Combourg-, a súa timidez fronte ó seu pai e a súa intimidade coa súa irmá
Amelia, que é tamén poeta --o mesmo ca Lucila-, a súa conversión despois
da marte do seu pai, que o impresiona moito -nas Memorias ... fálanos tamén
da impresión que a marte do seu pai produciu nel-, o seu desexo de viaxar no libro, a Inglaterra (o que fixo na realidade nos anos anteriores) e a Italia e
Grecia (o que fará despois, realizando sen dúbida unha aspiración moi antiga
nel).
Estes son algúns aspectos deste famoso libro que Otero Pedrayo considera
con razón como «a confesión dunha época na que un teima falar por moitos» 42
e que é por iso mesmo unha das mellares expresións do romantismo.

5) O HOME PÚBLICO
Ternos aquí un aspecto do que Otero Pedrayo non fala e que, sen embargo,
é moi importante: a actividade política foi constante na vida de Chateaubriand,
aínda que hoxe teñamos tendencia a olvidar este aspecto da súa personalidade,
porque só nos interesa del o escritor.
Os tratados políticos de Chateaubriand son numerosos, por exemplo:
Ensaio sobre as Revolucións (1797), De Buonaparte e dos Borbóns (1814).
Reflexións políticas (1814), Relación feíta ó Rei sobre o estado de Francia
(1815), etc. Publicou tamén os Estudos históricos e o Análise razoado da
historia de Francia, no ano 1831. E finalmente, tivo unha actividade de
xomalista, dirixindo o diario Le Conservateur de 1818 a 1820.
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Chateaubriand dedicou, pois, unha boa parte da súa vida á actividade
política, pero o resultado foi xeralmente negativo. Fixo continuas tentativas
para lograr funcións importantes no goberno do seu país e, cando finalmente o
logrou, foi por pouco tempo.
Os principais momentos da súa carreira foron os seguintes:
-

No ano 1803 foi nomeado por Napoleón Bonaparte-daquela «Primeiro
Cónsul»- Secretario da Embaixada francesa en Roma; dimitiu no ano
seguinte, despois do axustizamento do duque de Enghien.
No ano 1814, despois da caída de Napoleón, foi nomeado polo rei Luís
XVIII embaixador de Suecia, pero non tivo tempo para ocupa-lo cargo
pola volta de Napoleón (o chamado período dos «cen días»); en 1815
o goberno real no exilio concedeulle a dignidade de Ministro de Estado,
pero perdeuna ó ano seguinte.
Foi embaixador en Berlín no ano 1820 e en Londres en 1822. Neste
mesmo ano dirixe a Delegación francesa no Congreso de Verona e
consegue impoñe-la intervención militar en España para derruba-lo
réxime liberal -intervención encargada a Francia, co seu exército chamado
os «cen mil fillos de San Luís»; Chateaubriand consideraba esta
guerra como «a súa guerra». Pouco despois foi nomeado Ministro
de Asuntos Exteriores. Foi o período da súa gloria, pero durou pouco, xa que no ano 1824 foi despedido de maneira súpeta e brutal.
O seu último cargo foi a embaixada en Berlín, que o rei Carlos X
lle outorgou no ano 1828, pero dimitiu en 1829 e este foi o remate
da súa carreira política e diplomática.

Polo tanto, Chateaubriand desempeñou varias funcións diplomáticas e no
campo propiamente político o seu período de poder foi breve. ¿Como se explica
isto?.
Segundo Albert Cassagne, a verdadeira vocación de Chateaubriand non
era a literaria senón a política43 • Polo contrario, Barran te escribe:
O Sr. Chateaubriand non tiña verdadeira vocación pola política, que só lle
interesaba como «movemento do espírito» ( ... ).
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E di tamén que no seu momento de maior gloria (cando foi nomeado
Ministro de Asuntos Exteriores),

pouco despois de chegar a esta posición, o ministerio xa non tiña o mesmo interese
para el, e sentíase aborrecido e malhumorado44 •

Os fracasos de Chateaubriand explícanse tamén polo seu carácter. É certo
que tiña grandes cualidades, particularmenmte unha capacidade de visión dos
asuntos que non sempre teñen os políticos -unha visión ampla, de historiador
ou de filósofo; por exemplo, soúbo adiviña-los cambios que ían provoca-los
progresos da técnica, o futuro poder de América, as revolucións que se
preparaban en Polonia ou en Grecia, a aspiración á unidade dos pobos de
Alemania e Italia. Os seus despachos diplomáticos eran sempre breves e
precisos.
Pero Chateaubriand era violento e intransixente, abandonábase facilmente
ó seu gusto pola polémica. Escribiu: «A polémica é a miña actituda natural. E
eu preciso sempre un adversario( ... )». Ademais, era cobizoso e orgulloso. Para
logra-los cargos que desexaba, adulaba ós poderosos e a recompensa que
lograba sempre lle parecía indigna del. Así aconteceu co Primeiro cónsul
Bonaparte, a quen dedicou a segunda edición do Xenio do Cristianismo, precedido dunha «Epístola» que é un eloxio case vergoñento polas adulacións que
contén:

Novoso destino débese recoñece-la man da Providencia que o tiña sinalado
desde o primeiro momento para cumpri-los seus prodixiosos designios. Os pobos
están alí ollándovos (...)45 •

Segundo Molé, a actitude de Chateaubriand naquel episodio foi algo
viciosa: el desexaba que o Primeiro Cónsul lle dese unha recompensa, pero non
quería da-la impresión de pedila; cando lle foi concedido o cargo de Primeiro
Secretario da Embaixada francesa en Roma --cargo importante para alguén
que non pertencía á carreira diplomática- quedou descontento porque o
xulgaba indigno del.
A posición política de Chateaubriand, aínda que non teña a unidade que el
pretende, mostra unhas ideas constantes:
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A defensa das liberdades fundamentais, como a liberdade individual e
a liberdade de prensa.
A loita contra a tiranía.
A defensa da institución real e dos BorbÓns.
Pero tamén é limitado pola súa orixe social que fai del un «home do antigo
réxime», adversario da Revolución. Defende a liberdade, pero teme o exceso
de liberdade, loita contra a tiranía, pero tén medo ó pobo e mesmo podemos
dicir que o despreza. Escribe, por exemplo:
A Carta -trátase da Constitución outorgada polo rei Luís XVIII en 1814- é
a única protección que nos queda contra a república e o despotismo militar ( ... )46 •

ou:
O pobo é un neno ( ... ). Eu confeso que, en teoría creo no principio da soberanía
do pobo, mais engado tamén que, se se pón en práctica, é mellor para o xénero
humano volverse salvaxe e fuxir espido ás selvas ( ... )47 •

O seu concepto «lexitimista» da política e da sociedade baséase na orde,
na tradición e na relixión:
As primeiras sociedades só se conservaron mentres quedaron establecidas
ne las a relixión , a moral e a xustiza ... N•ngún cambio político pu ido consolidarse no
pobo, se non tiña como base a antiga orde política á cal seguía ( ... )48 •

Todos estes exemplos demostran que Chateaubriand foi sempre, en política, un home do «antigo réxime» e que a súa actitude constitúe o que o crítico
Pierre Barberis chama «unha reacción contra o mundo modemo»49 •

6) CHATEAUBRIAND, ONTE E HOXE

É bastante estraño o destino póstumo de Chateaubriand e da súa obra.
Durante a súa vida foi considerado como o maior xenio do seu tempo: os seus
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libros tiveron un éxito fabuloso, toda unha xeración leu con paixónAtala, René,
O Xenio do Cristianismo, Os Mártires; Víctor Hugo, de mozo, quería ser «ou
Chateaubriand ou nada.»
Hoxe, a maior parte dos seus libros dormen nas bibliotecas, só se len aínda
obras como Atala, René, pero ninguén pode soporta-la lectura do Xenio do
Cristianismo ou dos Mártires; moitas veces, coñécese só palas páxinas que se
len nas escalas ó estudia-la literatura francesa do século XIX. A única obra de
Chateaubriand que segue actual son as Memorias de Ultratumba, pero o que se
le é o primeiro libro (coas lembranzas da xuventude do escritor na Bretaña)
dunha obra que contén corenta e catro libros.
Nestas condicións, compréndese por que o crítico Pierre Barberis se
pregunta se é aínda posible «lera Chateaubriand hoxe» 5º.
Ademais, o personaxe de Chateaubriand provoca moitas veces máis
antipatía ca simpatía, coa súa cobiza, o seu orgullo, os seus prexuízos de nobre,
a súa ambición política fracasada, dá a impresión dun home «antigo», que non
pertence ó naso tempo. E esta impresión comunícase na súa obra. Unha
reacción que expresa moi ben esta antipatía é a do escritor Jean Paul Sartre, que
mexou con fruición na tumba de Chateaubriand, en Saint Malo, para demostralo desprezo que lle inspiraba.
O problema de Chateaubriand é quizais a inmensa diferencia entre a imaxe
que ternos del e a realidade do home: nós estamos afeitas a ver a Chateaubriand
a través do René ou do mozo do primeiro libro Memorias de Ultratumba, pero
cando lemas outras obras e vémo-lo home público, particularmente na súa
acción política, encontramos unha imaxe moi diferente.
Neste caso, a culpa é nasa, non sabemos face-la diferencia entre o artista
e o home e a súa creación. Por isa, cómpre aprender a lera Chateaubriand doutra
maneira, facer unha «nova lectura» de Chateaubriand, espido de tódolos
vestidos falsos que non deixan ve-las súas fermosuras e a súa verdade humana;
só desta maneira volveremos a descubri-lo grande escritor que tanto seduciu a
Otero Pedrayo.
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A PAISAXE EN OTERO PEDRAYO

Mª do Carmen Ríos Panisse
Universidade de Santiago de Compostela

PRIMEIRA PARTE: FILOSOFÍA DA PAISAXE

a) Introducción

Foi Carballo Calero dos primeiros en valora-la descrición da paisaxe en
Otero Pedrayo como un dos avances importantes da obra do autor ourensán
dentro da literatura galega. Para Carballo, na nosa literatura,
el paisajista literario -ordinariamente- se perdía en el tópico generalizador, en la
vaguedad de lo inconcreto, o subrayaba lo inmediato pintoresco, con facilitona
economía, en detrimento de la visión integral; cuando no estilizaba e injertaba
arbitrariamente, alzando subjetivas y desnaturalizadas Galicias sobre la Galicia
auténtica. La descripción literaria, como la descripción científica de la tierra gallega
eran pues insatisfactorias, decididamente pobres.

Tanto no terreo da xeografía coma na esfera da arte era necesaria unha
penetración profunda e seria na esencia das formas da paisaxe e será Otero
(sempre segundo Carballo) o encargado de salvar esa necesidade con pleno
éxito 1• Conségueo porque nel se dan as facultades de creador literario unidas á
preparación técnica do especialista e a unha filosofía moi elaborada sobre a
paisaxe.
Destas tres condicións citadas non analizarémo-la valía literaria por
considerala sobradamente probada. Aludiremos ás teorías xeográficas de
Otero, como creadoras dun certo tipo de paisaxe literaria, pero prescindiremos
da súa preparación técnica como xeógrafo, pois é este un campo que non nos
corresponde a nós estudiar2 •
87

b) Romanticismo e historicismo

En «Notas encol da paisaxe romántica», Otero di que os homes da Idade
Media levaban dentro deles unha filosofía e que a proxectaban na paisaxe. E
continúa: «Igual os modernos e os novecentistas. Todos levamos unha filosofía
máis ou menos confesada» 3 • Se guindo, pois, estas ideas, o primeiro que se me
ocorre preguntar é cal é a de Otero, que contido teórico condicionará a súa
paisaxe. E como, manexando a obra oteriana, aprendín que, en contra do que
se ere, D. Ramón é un escritor sen misterios pois el mesmo, case sempre, aclara
as fontes e motivos da súa obra, dirixinme ós ensaios buscando o pensamento,
a filosofía sobre .ª paisaxe do grande escritor ourensán.
Ademais dos estudios estrictamente científicos (Guía de Galicia-1926,
Síntese xeográfica de Galicia-1926, Problemas de xeografía galega-1927, Problemas y paisajes geográficos de Galicia -1928, a «Xeografía» da Historia de
Galiza -1962, etc.) ten Otero varios ensaios sobre a paisaxe: «Notas encol do
sentimento da paisaxe na antiga epopeia irlandesa»4 , «Encol do elemento animal na paisaxe» 5 , «Ensaios encol do estilo da paisaxe» 6 , «Notas encol da paisaxe
romántica» 7 e «Ensaio sobor da paisaxe galega» 8 (este último é o máis completo
e sistemático). Tamén é imprescindible para ·entende-la súa concepción
paisaxística o ensaio «Morte e resurrección» 9 , que eu uso na edición de Obras
Selectas. Pero!-, quizais, nun terceiro ensaio «Romantismo, saudade, sen timen to
da raza e da terra»'º no que mellor podemos ve-las bases filosóficas da concepción da paisaxe literaria en Otero. Estas bases teñen como orixe evidente a
filosofía romántica.
O romantismo presenta unha revolución no concepto artístico da paisaxe,
principalmente en tres aspectos. 1º)O home aparece integrado na natureza, que
o envolve e supera. 2º) Tamén produce (principalmente desde Roússeau) o
movemento inverso, quebrando as fronteiras entre o obxectivo e o subxectivo,
reflectindo a natureza no espacio subxectivo humano, unha natureza mentalizada,
fragmentada en símbolos de vivencias persoais e 3º) produce unha visión
metafísica da realidade telúrica, un misticismo naturalista, pansiquista ou
«panteísta», herdeiro do de Victor Hugo, presente por exemplo nos portugueses
máis admirados por Otero, como Antero de Quental, Guerra J unqueiro e, sobre
todo, Teixeira de Pascoaes. Este «panteísmo» enlaza ademais co pensamento
dunha figura histórica moi querida de Pedrayo, Prisciliano''.
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Os tres banzos paisaxísticos románticos (home elemento da natureza,
natureza humanizada e «panteísmo») están presentes na obra de Otero, aínda
que o último (cume da gradación) formando parte esencial da súa filosofía
sobre a cultura galega. Porque en Otero o «panteísmo» non é só un sentimento
persoal producto da filosofía e a estética románticas, senón que é característica
esencial do sentir do pobo galego e, polo tanto, é tamén imprescindible para a
afirmación nacional de Galicia.
En «Romantismo, saudade, sentimento da raza e da Terra» Otero presenta
os nominalistas de finais do século XIII e primeira metade do XIV, Duns Scoto
e Guillermo de Ockham, (nominalismo franciscano), como os iniciadores do
pensamento moderno. O paso seguinte dáse no barroco, co cartesianismo ou
racionalismo: Malebranche, Spinoza, Leibnitz.

Con Leibnitz organízase o individualismo como vivir dominador da filosofía
futura» 12 , idea que culmina no Romantismo. Pero se Leibnitz é importante, Spinoza
é esencial para a concepción da paisaxe romántica. Nun interesente artigo que leva
por título «Abrente e solpor da paisaxe» 13 , Celestino Fernández de la Vega, analizando a evolución da paisaxe na literatura, di: «Voltaire moneábase de Spinoza e
estaba engaiolado por Newton. O Goethe, pola contra, é un namorado de Spinoza e
un teimoso contradicidor do xenial físico. Ese entusiasmo por Spinoza é moi
revelador( ... ). Non vén a conto agora parármonos na análise do spinozismo. Tan só
nos fai falta sinalar algúns dos seus resultados. Toda a súa sutil filosofía remata na
divinización da natureza. Deus si ve natura é a fórmula final. Trátase dun misticismo
panteísta. O lugar, o descubrimento que alcanzou Spinoza, foi -segundo a súa
propia confesión- o coñecemento da unidade da alma coa natureza enteira 14 •

Sen embargo, para Otero, o sentimento da natureza nos celtas non está
ligado a Spinoza. O tratamento poético e especulativo do mundo nos celtas
aparece sensibilizado, cunha certa vontade que nada ten que ver co pensamento
do filósofo holandés. «Toda a súa loita é amor co mundo, moi distante do
spinozismo científico ou vulgar» 15 • Os celtas
pola Saudade liberan ó mundo das súas cadeas lóxicas e realizan o milagre de vivir
no fío esencial do decorrer do espírito, en chea soberanía pola Liberdade 16 •

Se subliñamos esta visión céltica do mundo é porque D. Ramón nos di que
«Vicente Risco e tamén Euxenio Montes teñen pensado o Romantismo como
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un fenómeno céltico» 17 , teoría da que el tamén se mostra partidario. Son os
creadores e filósofos celtas e xermánicos (pobos irmáns, de orixe común) os
que poñerán as bases ideolóxicas da revolución romántica. Entre estes creadores cita, ademais do seu admirado Goethe (que «estudiaba e sentía as formas
como símbolos decorrentes sentindo tras delas latexar unha especie de alma do
Mundo, un Eros cosmogónico» ) 18 , os primeiros paisaxistas románticos: o escocés Robert Bums, Osián (Macpherson, evidentemente) e Thompson 19 (escritor
escocés autor dun libro titulado as Estacións, a quen Otero considera o primeiro
celta que aplico u a palabra romantismo a Escocia e ó outono: «Aprecia os xogos
da brétema nos cumes, as ondas do aire no bosque, o lonxano ecoar das
torrenteiras» 2º). Posteriormente Rousseau, Alfred de Vigny, Hugo e Musset,
entre outros, implantarán o romantismo como moda literaria. E, entre os
filósofos, os tres grandes idealistas, fundamentadores do romantismo cultural
e artístico, é dicir, Fichte, Hegel (quen «sempre historicista e individualista,
exalta a función de cada pobo particular e diferente dos outros») e Schelling,
«O que puxo a maior paixón na Metafísica (xuntanza da contemplación, da
acción e do amor no feito místico)». Sen eles é imposible concebí-los filósofos
vitalistas e historicistas posteriores tan importantes na ideoloxía do grupo Nós:
Nietzsche («0 animador meirande. Máis poderosamente heroico, menos solemne, de íntima penetración no Misterio) 2 1• Bergson e Spengler. Este último,
case contemporáneo de Otero (nace en 1880), é de quen saca a idea de que o que
caracteriza o espírito de Fausto é o símbolo do espacio puro, sen fronteiras, que
ten como corpo a cultura occidental nacida no século X coa arte románica e que
se estende do Elba ó Texo. Otero afirma que
dentro <leste mundo da cultura se comprende o celtismo íntegramente e levando de
fixo un papel superior, pois o faustismo no que ten de anceios de infinitude é tan
xermánico polo menos como céltico 22 •

Faustismo é o espírito de máxima liberdade que se manifesta na identificación humana co cosmos, propugnada polo idealismo católico e que ten o seu
cume na época medieval, no romántico. Esta identificación, perdida co dominio do home sobre o cosmos que se inicia no desenvolvemento técnico
renacentista, debe ser recuperada e só poden facelo os pobos atlantistas, celtas,
razas conservadoras aínda, daquela simbiose medieval home-cosmos.
Se é Spengler a fonte do faustismo oteriano, o concepto do tempo, tanto en
Risco coma en Pedrayo son bergsonianos na idea do tempo como duranza, como
decorrer, sen os enfrontamentos pre-kantianos de pasado-futuro ou cultura-
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natura. En efecto, pasado e futuro son dous conceptos que non están en
oposición, pois o pasado serve para face-lo futuro previsible, calculable de
xeito que só desde o pasado é posible construí-lo futuro. Tampouco hai
oposición nos conceptos de natura e cultura, porque a cultura ou visión do
mundo dun pobo ou raza intégrase na natura, interpretándoa e modificándoa.
E estas ideas lévannos a dous conceptos importantes para entende-la
paisaxe en Otero: raza e decorrer.
e) Raza e camiño

A paisaxe é producto dunha deteminada cultura e a cultura é a visión que
cada pobo ten do mundo. Baseándose neste razoamento Otero afirma que a
paisaxe depende da raza e non a raza da paisaxe 23 • O paso seguinte consiste en
explica-la visión do mundo da raza celta, raza á que pertencémo-los galegos.
Para Otero
As razas celtas aman a morte como outra vida, quizais como a exaltación
suprema da vida. Non son capaces de estableceren marcos entre a vida e a morte ( ... ).
A vida, sen quebrar o seu fío esencial, mergúllase no mar da morte e nel , como
corrente espiritual, conserva a súa individualidade, porque desde os comenzos do
viv ir que chamamos mortal , as ondas do mar da morte baten nos máis fortes e
confiados promontorios, e nas praias máis dondas e garimosas da vida. Fan a súa
cultura baixo o signo da lembranza e traballan aterra para a inmortalidade. Foxen
do terrón mol das veigas para esculcaren a esgrevia resistencia das rochas duras. E
deste xeito proxectan un sentimento de inmortalidade na paisaxe, desfán o imperativo da morte e gardan sempre unha cultura orixinal porque remanece das forzas
ceibes do espírito 24 .

Hai pois sempre, nestes pobos, un constante e ininterrompido movemento.
Son o que chama Otero pobos en camiño, pobos capaces de escoitar, escuramente,
con certeza instintiva o constante decorrer do río das formas da paisaxe. Mesmo
na rocha dura e no inverno, lugar e tempo de peor captación, é posible sentir
para o pobo en camiño este devalar paisaxístico. E Otero considéranos ós
galegos un pobo en camiño, de aí a importancia do camiño e do camiñar, real
ou simbólico, na súa obra.
Quizais sexa no artigo titulado« Un moimento ao camiñante descoñecido» 25
no que se vexa con maior claridade a importancia que ten en Otero a idea do
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camiño e o camiñar. Nel vemos como a característica do pobo galega, integrante da comunidade celta, é este constante desexo de movemento, de
progreso histórico conxunto, que parte da lembranza do pasado e avanza coa
arela do futuro.
Mais esta arela nosa (aclara Otero no mesmo artigo) non é percibida polos
pobos escuras, apreixados na casa feita, e no presente privados de perspectiva, e por
iso non pode advertir a lírica grandeza donoso sino histórico nin poden apreixar a
Galiza pois camiña, foxe e voa como as fadas.

En Arredor de si26 , Otero exemplificou as dúas posturas a través de Adrián
e Xacobe Solovio. Adrián (exemplo do pobo galega) en constante busca, en
constante movemento, moitas veces por camiños trabucados pero finalmente
atinando co vieira bo, aquel que amece pasado e futuro e traxectoria persoal con
traxectoria galega e planetaria. Pala contra Xacobe é un personaxe estático, a
quen só lle interesa o seu propio presente. A idea, como o mesmo Otero
recoñece é tamén Romántica
pois o Romanti smo significa, xa ó primeiro ollar, o triunfo dos valores de movemento
sobre os valores de estabilidade, segundo escribe certeiramente Albert Thibaudet
falando do Romantismo filosófico »27

pero en Otero parece depender tamén directamente do pensamento bergsoniano,
que afirma que a realidade orixinaria é un pulo vital, constante fluír do que
xorde todo. Este pulo ten unha dobre cara:

ascendente, na que a vida rompe a codia da materia e avanza cara a
formas mellares.
descendente, na que a enerxía vital se degrada, petrificándose e camiñando cara a un en-si, inmóbil e sen progreso.

E, partindo destas ideas, o camiño faise un símbolo indispensable na obra
de Otero, converténdose no artellador do movemento, do camiñar, do decorrer
ou devalar que caracteriza a visión do mundo e da paisaxe da raza celta e galega.
Otero non desaproveita ocasión de presentar este amor seu polos camiños,
convertidos moitas veces en seres intérpretes da historia e do mundo galego 28 •
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Así en A Nasa Terra fala deles en «A rúa e o camiño» 29 ; no Faro de Vigo en
«Palas dos camiños» 3º; en El pueblo gallego, ademais do citado «Un moimento
ao camiñante descoñecido», atopamos «Diálogos'nanoite» 31 ; en C éltiga, «Camiños
na paisaxe» 32 ; en «Meditaciós en Sant-Yago» 33 , atopamos unha parte dedicada
ós camiños; na súa novela Devalar 34 , ademais de dedicárlle-lo último capítulo,
presenta os personaxes da novela nun constante camiñar; en O espello na serán
hai un ensaio ideoloxicamente interesante titulado «0 camiño pecador» 35 • Tamén
o camiño é protagonista de moitos anacos de Pelerinaxes; nun deles aparece
explicitada a curiosa diferencia entre camiño e carretera 36 , presente constantemente na obra de Otero; pero quizais o máis interesante desta obra sexa o
apartado do capítulo 8º, titulado «Filosofía do camiño» 37 , no que o autor medita
sobre este tema.
A súa preocupación polo camiño é tan grande que mesmo vai o buscar nas
obras literarias dos seus autores preferidos. Así por exemplo, de Rainer María
Rilke escolma a seguinte opinión:
Os versos non son sentimentos senón experiencias. Para facer un só verso é preciso
ter ollado moitas vilas, homes e cousas. É preciso repasar camiños en terras descoñecidas,
en viaxes que se ven longamente chegar nos días da infancia inda cheos de misterio, nos
mares, nas noites de viaxe» 38 •

E define aJúlio Dantas como «esquío, xeneroso e viaxeiro», fronte ó «groso,
egoísta e sedentario» Remy de Gourmont, camiñante só do «Xardín das musas
bibliotecarias», decorrer que lle chega, sen embargo, para escribir «moitas
series de Promenades literarios, filosóficos, indo por le chemin de Velours 39 •
«Tamén Rousseau gustaba dos paseos solitarios» 4º, igual que a Otero lle gusta
imaxinar «a Murguía recorrendo Compostela. Os seus paseos están nos libros,
e só é preciso o método simpatizante para os descubrir», e acaba prometéndonos
que «outro serán, calcado de choiva», se pensa dedicar «Ós paseos de Neira, de
López Ferreiro, de Femández Sánchez ... Por hoxe fuxamos da tentación»41 • Pensamos que estes exemplos poden servir para mostra-la importante presencia do
camiño e o camiñar na obra oteriana, pois non aspiramos a escolma-las
moitísimas páxinas que D. Ramón lle dedicou ó tema.

93

d) Decorrer ou Devalar
Razas e camiños fixéronnos talar inevitablemente do segundo concepto
que consideramos esencial para entende-la filosofía da paisaxe de Otero, é
dicir, o decorrer ou devalar.

D. Ramón definiu varias veces o que entendía por paisaxe. Unha destas
definicións aparece no artigo «Ensaios encol do estilo da paisaxe», no que di
.que é: «a taciana decorrente, expresiva, no tempo e no espacio, da natureza
aparencia!» 42 •
Pero, como dixemos, o estudio máis completo sobre o tema é o que tai no
«Ensaio sobor da paisaxe galega». Nel considera Otero que a paisaxe se
compón de procesos e formas, partes que só a análise pode distinguir por
precisión de método pero que deben xuntarse de seguida novamente no
devalar. E chegamos a esta palabra tan importante na súa obra que el define
como «forma como fito no proceso e proceso como memoria na forma» ,
exemplificando esta definición da seguinte maneira:
Devalan os vales para o mar como devalan as foulas cubrindo a larganza dos
areais, como devalan co seu ritmo maino as penedías ou a maneira da historia
destouzando ermos e creando herdades. A historia, un devalar. E na paisaxe, en
calquera paisaxe, con potentes ritmos ou a penas con ecoares e lembranzas, todo o
devalar conxunto, único, cheo de paixón da Nosa Terra» 43 •

Devalar, devir, decorrer, palabras sinónimas que lles aplica constantemente Otero ós elementos do medio que o rodean. No artigo «0 tempo dos
piñeiros» 44 volve a talar da palabra dicindo:
Hai en galego un fermoso verbo cheo de sentido, de beleza e saudade: a
saudade que contén as outras excelencias; o verbo devalar. Usase na mariña para
certos mainos e potentes movementos das ondas. E non hai mellor imaxe para a
fuxida do tempo, para o senso dos ritmos do mundo e a vida como os movementos
do mar. O Mediterráneo non devala; por iso é clásico. Os enemigos do Krausismo
no XIX facían burla groseira do devenir, traducción do Werden alemán, o máis
fermoso e emocionante verbo filosófico, digno dos gregos. Werden, devalar.

Resumindo. Otero ten como bases filosóficas da súa concepción da paisaxe
as dos pensadores e creadores románticos e historicistas, ós que identifica
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cunha orixe racial celta. Faino porque opina que es tes pobos (ós que tamén
pertence o gal ego) teñen unha visión subxectiva do mundo (e, polo tanto, da
paisaxe) condicionada pola súa alma viaxeira e amante da liberdade. Son pobos
«en camiño», eternamente insatisfeitos (pois a satisfacción indica estabilidade
e atadura), que conciben o mundo, a paisaxe, en constante movemento ou
decorrer.
Vexamos, agora, polo miúdo, onde e como se mostra para Otero máis
palpable este movemento do mundo galego.

e) Factores da paisaxe

1) Auga
O movemento da auga será para Otero un dos exemplos máis claros <leste
devalar, de aí o seu amor polas augas en movemento: mares, ríos, fontes.
Lembro agora especialmente, dos múltiples anacos de Otero dedicados a este
tema, un artigo aparecido en El Pueblo Gallego45 , baixo o título de «As fon tenlas
rumorosas», no que recrea «O coro das fontenlas da Terra. Das fontelas ceibes,
saudosas e xogantinas da Galiza». Tamén no inicio de P elerinaxes presenta Otero
unha saudosa lembranza da desaparecida fonte da Praza do Ferro ourensá46 e,
máis adiante, na mesma obra, analiza a importancia das fontes no vivir
labrego47 • Ademais para calquera compostelán, debe ser de o brigada lectura, a
comuñón de auga e pedra que se vive en O espello na serán, en artigas como
«Ü paseo das tres fon tes» 48 •
E, ¿que dicir dos ríos?.
Nun río os tempos pódense, ás veces, mesturar coa arte de medir un verso
antigo. Na nosa Terra decorren ríos espondaicos, dactílicos, trocaicos. Cada río
desenrólase en diferentes tempos, aínda tendo cada río , en conxunto un tema de
seu»49 •

Por exemplo, no río Sar,
a auga corre e ben sabe onde vai: vaise afundir e dilatarse nun nirvana ideal,
verdecente e infinito. Alí descansará da súa carreira nos recunchos e seos do mar de
Arousa espallada mainamente entre as loiras praias e as verdecentes terras. Indiferente a Santiago, só ten o Sar dous instantes de pracer que lle dan o vivir

95

inmorredoiro da lembranza; leva ó mar a saudade de dúas almas: a da igrexa
campesiña e graciosa que lle dá o nome e a da veiga de Padrón bañada pola alma de
Rosalía. Os vellos misioneiros de Herbón escoitan na noite o pranto do Sar e o seu
canto coral vai rimado polo salaio saudoso do río» 5º.

O Miño-mozo foi recreado, ó seu paso por Rábade, en Pelerinaxes:

O Miño aquí apenas labra un val. Esvarando, as súas correntes van axiña para
que os afluentes, os seus irmáns, non collan outra ruta e se xunten a el para darlle
forza.( ... ) En Rábade ten o Miño mollos de herbas demasiado novas, cheira a lameira
e non sabe imporse á paisaxe 51 •

E na súa desembocadura, en Por os vieiras da saudade:

Morte e liberación do río. Hai, no seu derradeiro devalar, un reflexo imaxinativo
da serenidade fina xenerosa, máis do que estoica da morte de Sócrates. Incluso o
vapor lixeiro de melancolía. Copa de cicuta e copa de Atlántice. Anóanse en rolda
os adeuses. Po is tamén o baixo Miño significa o remate da costa das Rías. Nos areais
de Camiña caduca o «Magnus Portus Groviorum». Con gusto irnos vivindo a idea.
O río encheu a súa ría. Ateigouna, carregando lembranzas. E son de beleza epitogal,
de adeus anovado, forma derradeira dunha lei cósmica, as medias lúas de area que
esculpen ou rexistran a forma do ímpeto xa mol, canso do río. Axoéllanse e
asoláganse se guindo o latexar oceánico; teñen unha expresividade docente elexíaca,
de reloxio de hemisferio ( ... )52 •

Case tódolos ríos galegas foron estudiados ou recreados literariamente
algunha vez por Otero, pero dous son os ríos historicamente máis importantes
para el: o Limia (o río do esquecemento) e o Miño (a soá do vivir galega).
Ademais, na súa obra, teñen un protagonismo especial o Sar e o Sarela, unidos
a Compostela e ó seu simbolismo, e está tamén moi presente o Ulla53 , pola súa
asociación con Rosalía e con Xoán Rodríguez do Padrón, dous dos seus
creadores galegas preferidos.
O mar, na creación literaria de Otero, ten quizais menor protagonismo que
fon tes e ríos, por se-lo seu horizonte persoal o da zona interior de Trasalba, pero
ten un papel importantísimo na ideoloxía oteriana pois en Galicia, coma no
resto das terras celtas, «chama o atlántico, goberna os procesos e as formas» 54 •
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Un día -¿quen sería home para imaxinar a emoción dos primeiros celtas
chegando á beira do mar?- a cabalgada migratoria ficou extasiada diante doutra
cabalgada de ondas despeitadas avanzando en formación rítmica sempre renovada
á conquista da terra. Un novo aire nos bofes, un folgo nos ollos ao final descansados
na ceibe simplicidade do mar( ... ) Continente: tempo pechado. Mar: tempo orixinario.
Continente: fórmula. Mar: idea. Continente: peso da historia. Mar: anceio inicial de
descobertas 55 •

Este decorrer ou devalar constante que se asocia ó imparable movemento
da auga lévanos a pensar inmediatamente no inevitable paso do tempo, unha
obsesión e tópico literario clásico presente en moitos escritores. Neste, coma
noutros aspectos, Otero que, sentíndose celta, presume de romántico saudosista
inspirado polo vento do Atlántico, vese incapaz de elimina-la formación clásica
adquirida na mocidade, igual que el mesmo sinala en Chateaubriand, outro dos
seus autores admirados 56 ou en Almeida Garrett («os románticos souberon moi
ben os seus clásicos» )57 •

2) Pedra
Pero o devalar, tan evidente nas augas, está presente en toda a paisaxe.
Mesmo a pedra (elemento que parece máis inmutable e que é representado na
obra oteriana principalmente polo granito 58 , enfrontado ás veces coa lousa 59
participa dos cambios, de variacións, para os pobos celtas 60 :
A pedra, rexo e morto sufinco do mundo das culturas clásicas, indiscutible e
ignorada, ten nas nosas a gracia e a sutil presencia dun decorrer máis sosegado e
estraño que o decorrer da vida, pero ao mesmo tempo mellor achegado ao fío
enigmático do cósmico devir na man de Deus 61 •

Na pedra cáptase o decorrer da cultura galega: o dolmen do celtismo, o
románico medieval, o obradoiro barroco.
O Dolmen. Nome fermoso, evocador e esguío, longo ecoar de salaios de mar
e bosque, puro e non barroco. Dentro da historia vaise tinxindo de máis alto senso.
Xa para nós é metafísica verba. Metafísica da nosa carne, do sangue espiritual
noso 62 •

Porque o dolmen
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é o primeiro tratamento arquitectónico que o granito e a pedra galega sofren. ( ... )O
pobo celta soupo tallar nos cumes a primeira e a súa esencial figura imaxinada63 •

No románico,
a pedra sofre as angustias de creación ( ... ), o mesmo nos grandes mosteiros ca nos
templos cidadáns e nas igrexas campesiñas. ( ... ) Tódalas pedras da España do norte
sufrían cos golpes dos cinceis, pero estas só cantaron coa suprema sonoridade do
triunfo expresivo na man de Mateo e sobre a pedra galega64 •
O románico labrego non pode ser como o barroco un ornamento máis de fartura
ilustre do pazo. Morrería sen o latricar dos paisanos a redor e sen a confianza das
velliñas 65 •

E no barroco,
a paisaxe galega parece estar en marcha, sempre cara a unha mellor expresión. Vese
o val esculpíndose, a montaña poucas veces indiferente, a costa procurando a súa
fi sionomía definitiva. O mesmo se dá na obra barroca. Como se a tranquila sesta da
Galicia no século XVIII só ti vese un camiño cara á vida no 1:raballo da pedra.
Arrincada da canteira a pleno sol, envolta na onda musical dos picos cortando e
moldeando o granito para ser empregado en estructuras humildes ou suntuosas, pero
cun tema unánime que se nutre sempre da esencia do espírito da terra e da raza 66 •
Pedra traballada coa ledicia xeométrica da arte que sabía partir a luz nos
diedros, choutala- nas bolas, faceta decorrer en panos polos muros e porse de
acarranchapernas nos balcóns. Quen di a luz di a chuvia. Ela inspira as feituras e os
ornamentos da arte galega67 •
Pedra sen tempo, románica. En canto determinada pola historia, con acento
barroco( ... ). Son, por riba de estilos, formas ou fórmulas de futuro e arelanza68 •
Das épocas de esplendor da cultura galega só o Romantismo parece vol ve-las
costas á pedra, quizais porque «foi lume o gótico para os románticos. De aquí o seu
pouco entendemento de Compostela» 69 , que para Otero quere dicir tamén pouco
entendemento do románico e do granito, e polo tanto da creación arquitectónica
galega. O gótico galego só se realiza con éxito en San Domingos de Bona val, «cuxa
fermosura compostelana e oxival ten semente e mantenza no mesmo chan das raíces
do románico»7º.

A pedra é, polo tanto, importantísima na cultura e na paisaxe galega, senda
o soporte dundos «tres anhelos que seguen levando cara ó infinito o espírito de
Galicia: traballar fermosos edificios de etemidade»71 •
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Pedra e Santiago son dous elementos inseparables, por iso en O espello na
serán Otero lle dedica moitas páxinas ás pedras: a pedra e a chuvia, a pedra e
as sombras das nubes, a pedra e a luz, a pedra e a vexetación, a pedra e o home,
etc. Vexamos, como exemplo desta última identificación, a de alma e pedra na
morte da fidalga de Vidán:
e para a fidalguiña de Vidán rubía envolto no xiado alento derradeiro dun agonizar,
unha néboa que se desfacía e sumía no infindo silencio da pedra72 •

Ou a vinganza da pedra sobre o arquitecto que, atolado polo afán de
modernidade, quería eliminar de Santiago as vellas rúas, subsituíndoas por
«grandes vías rectas e claras». Este personaxe, unha noite,
camiñaba coma aqueloutrado, tocando coas mans a parede, cando de súpeto deu un
laio curto -debeu ser máis de asombro que de medo-, e primeiro un brazo,
deseguida o grande corpo longueirón, envolveito en grande impermeable, desapareceu
na parede como se mete uri home nunha meda de palla. Pero foi a pedra en fiadas,
ben contestes, quen o papou (aínda que) a ninguén se lle ocorreu no inquérito
xudicial daquela desaparición, pensar na vinganza da pedra, na xusticia da unánime
pedra compostelana73 •

3) Ceo, luz e escuridade
«0 ceo crea e ordena as paisaxes» 74 , pois «na luz ou na saudade dela
desenrola e ordena os seus tempos» 75 , di Otero, indicando outro elemento
esencial do devalar. E neste ceo, primeiramente, deben considerarse os astros.
Segundo D. Ramón as «<lúas soas formas xeométricas conqueridas na vivencia
da paisaxe --0 sol e a lúa-están fóra do devalar» (pois están fóra da relatividade
histórica), pero son condición indispensable para a paisaxe, pala súa luz ou pala
ausencia da súa luz, e porque os seus discos representan o modelo de perfección
da forma da paisaxe76 •
A lúa, axudada das estrelas, remítenos á noite, analizada con detalle no
artigo «Ensaios eneal do estilo da paisaxe» 77 e que aparece como protagonista
de numerosas recreacións paisaxísticas oterianas, por exemplo a da noite
compostelá que aparece no artigo «Üs fachas estelares na noite dos castros» 78
ou «A longa noite entullada» 79 • A posible variedade da noite galega tamén foi
esbozada en Pelerinaxes:
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Título dun fermoso libro: a noite galega. Noite azul de Vigo, Noite chea de ceo,
de Lugo, noite vexetal de Ourense, noite de camiño das vilas itinerarias. 80 •

O sol lévanos á idea de día, luz e cor, que aparece tamén analizada no artigo
«Ensaios encol do estilo da paisaxe» 81 • En Pelerinaxes Otero colorea a paisaxe
a través do vestir da muller da aldea, comparando a súa visión coa dos pintores
primitivos medievais:
Cores sinxelas dos fatelos e dos panos. ¿Por que unha lembranza da ldade
Media? Os tons das letras decorativas, os fondos dos pintores en táboas, e tamén as
cores acostumadas na aldea enxebre non mordiscada pola modernidade. Ningún
gris. Marelos de millo, amarantes de solpores, verdes ramos de ponlas molladas na
auga clara das regueiras, ouros de musgo e eses azuis irmáns dos que pintan os
cabaceiros. O roxo en Galiza non é o berro estridente senón a lapa da cociña, a cor
da flor, como o azulé un azul de flor de liños 82 •

Luz e escuridade poden condicionar non só a natureza senón tamén o home
e, dentro del, mesmo as diferentes clases sociais. Así en «Esquemas», artigo de
A Nasa Terra 83 , Otero di que
a mellor hora para falar cos labregos é a da mañá. Entón teñen os ollos e a alma
lavados na fontela do sono, no cantar do merlo e nos millos orballados. Conforme
rube o sol váiselles espesando o sedimento dos prexuícios e xa son inferiores á
paisaxe 84 •

Pola contra,
os fidalgos do dezanove aínda sabían vivir na aldea no inverno e sentían a fondura
da noite. Sei dalgún que canso do sol, dicíalles aos criados: «facédeme noite». Eles
pechaban as fiestras, acendían o velón. Ao amo sabíalle mellor o viño e oía pasar as
cabalgadas misteriosas, sport das razas fortes e soñadoras.

E, para caracterizar ós paisanos de Monterroso di en Pelerinaxes: «Hai
rostros de beleza ovalada alumeados por ollos todo flor de auga na mañá de S.
Xoán».
Tamén a luz nos leva ás estacións do ano (que veremos máis adiante) e ó
concepto de horizonte.
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O horizonte
non figura na paisaxe como esquema ideal, senón como proceso e forma vivinte e
ademais vivida polo espírito cun particular dramatismo en todo tempo e mente85 •
Cada un de nós leva consigo o suco e lembranza dun horizonte mestre e amigo,
arquetipo e desespero para nel acomodárense e axeitárense as augas e facérense
história os novos horizontes. ( ... ). Non se pode afastar a Pondal nas Mariñas dos
Artabros, no asulagarse elexíaco do val do Anllóns no mar8 6 •

Se Pondal ten como horizonte o bergantiñán, o de Otero é sen dúbida o de
Trasalba. El mesmo o recoñece ante a súa primeira impresión do Río da Plata:
Cecais o noso senso dos ritmos e tempos do.mundo e das cousas, sexa debido,
non a unha educación musical que non disfroitamos, (senón) quizais a unha doutrina
ou metódica xeográfica. Remanecemos non de libros nin de mestres. Do maxisterio
do horizonte trasalbés grave e levián. Tempos e formas de val, bocarribeira e
montaña. E a luz e a vida escandidas por eles 87 •

É este o horizonte que, ademais de estar presente en moitas das súas
páxinas, lle serve de modelo, de confrontación na descrición doutras paisaxes.
É, por exemplo, coque inicia Devalar, no capítulo «A escasula na aira», presentado pola velliña protagonista desde as ventás do pazo. Tamén podemos
velo en artigos como o titulado «Desde a solaina» 88 , ou nas páxinas iniciais de
Pelerinaxes 89 • Pero vexamos como está presente, incoscientemente, en moitas
descricións. Cando, no seu artigo «Ensaios encol do estilo da paisaxe», escolle
«un horizonte da Galiza para enxergar os sucesivos tempos da cor ao correr
sazoneiro» 9º, Otero fai a seguinte descrición:
Primavera, denantes de cantar o cuco: paisaxe casta, adolescente, agarda de
algo que ditosamente vai acontecer. Manda a cor das rochas e da terra. Os verdes do
inverno -a pecha formación dos piñeirais, os centeos novos e sufridos, cansos de
aturar xiadas, os musgos e ouricelos que disfrutan da súa mol primavera mollada no
inverno carnal- tamén agardan. Os eidos asucados locen aterra areosa e leviana ou
escura e fonda. Os penedos e as lonxanías das serras -griseiros aqueles, estas
fortemente azuis-violeta como alumeadas por un fogo interior- adornan o solpor,
reciben as novas ondas de luz e toda a paisaxe se dispón para florecer en tempos
diferentes, espaciados, interferentes. E ven a primavera das flores, e conforme a
vaga néboa verde, que cingue os arboredos, se vai adensando en masas de cor, a
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paisaxe xorde serea, a tona vexetal encobre todas as formas xeolóxicas. Gama
infinda de verdes do verán pouquiño a pouco dequebrada en sienas e ocres. Primeiro
nas colleitas maduras desde os centeos polo san Xulián, deica os milleirais e as viñas
no outono, sazón na que a lúa crea coloracións fuxitivas, fantásticas, sen realidade
ás veces no tremor de ouro das árbores ribeirás, nas encostas asoelladas de viñas.
Toda a cor, agás dos fortes verdeceres de lameiros e ferrañas, viven longamente ·
como xogo feiticeiro da luz. E cada mañá o ferir oblicuo do sol vai mostrando, en
troques do triunfo da vida, o erguemento da faciana e da enerxía dinámica das rochas
e das formas estructurais da paisaxe.

O texto intenta mostra-la importancia da luz e da cor na paisaxe pero
ademais <liso vemos como, seguramente en forma incosciente, Otero escolle
para facelo unha paisaxe do interior entre serra e ribeira, igual ca Trasalba.
Ó lado do seu horizonte persoal trasalbés, Otero debeu senti-lo mesmo
amor que atribúe ó seu pai por Compostela, personaxe en boca do que pon as
seguintes palabras:

Amo os teus silencios e soidades -dixo calado- vella e xenerosa Compostela, sufrinte e riseira, pobre e altiva, gala do mundo, íntimo consolo. Quero as
túas festas e as gracias con que a todos acolles baixo o teu mantelo de nai paisana,
broslado de acibeches e de pratas de luar. Só amo tanto aquelas agras de pan
asoelladas onde canta o arado, da miña aldea, e moi cedo ensaia o cuco e moi tardeiro
ourilecen os soutos 91 •

Porque o horizonte persoal non é necesariamente «sempre o nativo ou o da
adolescencia». Otero recoñece que no del ten un papel esencial a súa teoría das
formas xeográficas 92 (que está relacionada evidentemente neste caso coa
importancia de Compostela na súa ideoloxía galeguista).
Nubes, nebras, ventos e choivas son outros elementos a ter en conta no
devalar do ceo paisaxístico oteriano.

4) Son

A paisaxe dinamicamente experimentada, sentida ao estilo moderno -pois a
paisaxe estética non excede un papel de fondo teatral para as accións dos homesprecisa da colaboración das nocións aprendidas polo oído e polo cheiro. ( ... ) Os
grandes instrumentistas da paisaxe son o vento e as augas 93 •
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O vento es perta rumores adoitados a cada especie de resistencia que topa no seu
camiño (... ), descobre novos elementos na paisaxe pola vista, ás veces, pouco
apreciados. O vento dá particular cor ás paisaxes como vibrando a luz do sol que as
envolve facéndoas máis claras, decorrentes ( ... ).Cada vento ten a súa voz particular
( ... ), ao choutar súpeto, ao monótono bater, ostenta o seu tema que en compaña coa
cor do ceo, a figura e o pasar das nubes, a reacción da cor dos horizontes, figura factor
esencial na paisaxe dinámica.

En O espello na serán, no artigo titulado «0 paso honroso dos ventos» 94
presenta Otero a caracterización de dous ventos compostelanos,
entrambos xentís cabaleiros, o vento do Tambre e o vento da Ulla (que) non esquecen
a súa porfía( ... ). No seu modo de afeito ós paseares cavilosos, o vento tamárico, co
seu caxato de espiño albar, chega por San Caetano, onde ten por taboleiros e curros
moitas amizades, e vai pola Porta da Pena e chega á Catedral esculcando e
acariñando tódalas cousas ( ... ). O vento ullán érguese tardeiro. Bule por chegar ás
rúas, saudar ás estudantes de loiras frentes; enche os soportais e as naus da catedral
co airear da súa capa. Tódolos camiños, os terreños e os laxeados, gustan de o levar.
N aceu fidalgo.

Tamén en Por os vieiras da saudade Otero dedicou magníficas páxinas ó
papel do vento no mar, nun capítulo que titulou «A leí do vento» 95 •
Das augas falamos con motivo do seu constante decorrer, pero debemos
falar de novo aquí porque

quizais en meirande proporción que o vento sempre fuxitivo, fan as augas servas da
gravidade, a sonoridade da paisaxe. Pingas grosas, espaciadas, graves, preludiando
o trobón da tronada encol das vexetacións pechas. Longo medrar das choivas caroais
hora tras hora alongando a paisaxe no tema crecedeiro, con variacións nas penedías,
na gándara, nos piñeirais, nos eidos, nos pobos. Tamén hai algo distintivo no rumor
da choiva segundo a terra e a vexetación.

A choiva dá beleza e sonoridade especial á noite compostelá e leva a Otero
a escribir magníficas páxinas baixo o título de «Cantata no medrar do chover» 96 •
Os diferentes sons do movemento da auga da fervenza, do río, da fonte ou
da rega das terras labregas están tamén presentes nas súas recreacións
paisaxísticas.
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Hai en segundo termo outro grande instrumentista da natureza: a vida.
Vexetais, animais e home teñeil un papel importante na sonoridade do mundo
galega. Pero calquera dos tres ten unha función máis ampla cá sonora no
decorrer da paisaxe e por tanto faremos para eles un aparato especial.
Relacionado co son hai que valorar na paisaxe tamén o silencio. Otero foi
un gran captador de silencios. Como exemplo pode serví-lo ensaio recollido en
O espello na serán que ten por título «0 tratado dos silencios» 97 •
5) Vida
Acabamos de comentar. que vexetais, animais e home teñen certo
protagonismo na sonoridade da paisaxe. Otero di que
a vexetación silandeira-vivir calado todo ao longo das súas direccións vitais-non
deixa, ás veces, de sonorizar na paisaxe. Coa resistencia ao vento e á choiva, en
diferentes formacións (bosque; estepa, maquis, pradeira, etc.) dan o seu ton mecánico: o son vital redúcese ao estralar dos froitos en certas especies, ceibando as
sementes. Obsérvase nos piñeirais, nas xesteiras alapeadas pola raxeira dos veráns.
Noutros climas e latitudes adoitan meirande intensidade98 .

Pero, ademais de influír na paisaxe polos seus sons, da vexetación
dependen formas e cores, condicionadas polas estacións do ano e a luz, así
como pola zona onde se dá esta vexetación (elementos que veremos máis
adiante). Deste tema podemos indicar artigas como os recollidos enParladoiro
baixo o título «0 tempo nos piñeiros» 99 ou «0souto» 100 • Castiñeiros ~ carballos,
por esta orde, son quizais as árbores preferidas de Otero, pero sen esquece-las
bidueiras ou abedoeiras (Bétulafidelis, como nos di que as denominaba o seu
amigo Ben-Cho-Shey) 1º1, nin a árbore individualizada como o ameneiro do
Xardín de Fonseca 102 , as exóticas palmas de Xoán Rodríguez do Padrón, as
galeguizadas laranxeiras da beiramar 103 , as camelias compostelás e pontevedresas,
a querida araucaria familiar, o romántico alcipreste da Quintana, e un longo etc.
Des tas recreacións tal vez resulte curiosa ó lector oteriano ve-lo artigo dedicado
ó xardín galego 104 • Persoalmente considero moi interesante ver como Otero
mestura ás veces arquitectura galega e vexetación. Así pode verse nos dous
exemplos seguintes: a) Un sacado do artigo «As esencias de outono», no que
no apartado titulado «Castiñeira» 105 compara o so uto cun pazo ou unha catedral
e outro contrario no que se compara Compostela cunha carballeira outoniza:
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Cruzando Compostela pénsase nunha esgrevia carballeira. Un fondo de
carballeira outoniza ou de novo agromada, fai na lonxanía íntima de todo espírito
galego unha rubricada fé de nación galega. E calquera carballeira demostra a
unidade de raíz e fonte do románico e do barroco( ... ). Sempre é nova ledicia, xentil
confirmanza, o avencellar no mesmo enxergar a carballeira das arquitecturas de
Santiago e a mota en roda da robreda de Santa Susana 106 •

Vides, centeeiras, milleirais, constitúen a principal vexetación xeórxica de
Otero que creo imprescindible citar neste traballo.
O papel paisaxístico do animal foi estudiado por D. Ramón nun ensaio que
leva por título «Encol do elemento animal na paisaxe». Nel analiza principalmente o papel adxectivo dos animais, que funcionan como decoración das
diferentes paisaxes, e a súa sonoridade, presente desde a primavera ó outono e
conseguida, sobre todo, por insectos e paxaros. Poden servir de exemplo <leste
papel adxectivo, decorador ou sonoro, dous artigos de El pueblo gallego. Un,
que leva por título «¿Que ten o mozo?», describe a paisaxe mañanceira e
optimista para un mozo de aldea coa seguinte frase: «Badalean unhas lonxanas
torres, rechouchían os paxariños, e el vai, ledo e levián, co sol novo para o eido
como noutrora» 1º7 • O segundo «¡Ei, boi, ei!», cóntanos a historia do home de
Xinoveva, a quen Otero quere que o lector compare inconscientemente co
animal que o acompaña: o boi. Po la contra na narración aparece outro personaxe
totalmente oposto igual có animal que o precede:
O home de Xinoveva chegaba co carro polo cadabullo na nabeira. Os grandes
bois marelos, de cándido bico húmido, botaban co carro baleiro unha leda carreiriña

borrachos da beleza vexetal e luminosa do serán.( ... ) Xa estaba o carro medio feito
cando polos carreiros chegou un can e detrás del un home 108 •

Pero quizais o uso adxectivo dos animais máis empregado por Otero sexa
aquel que non aparece aplicado á paisaxe senón que caracteriza na narración
actitudes, personaxes, ideas, obxectos ... Teño <leste tipo, tamén, algunhas
frases escolmadas de O espello na serán:

Os mesmos eclesiásticos senten os pasares longos e febles deses medos de
patas de arañeira, e a súa friaxe e tecer, das almas imaxinativas e embrulladas na loita
do ben e o mal. Só contra el son valentes a pregaria coral ou a enérxica acción. Os
labres, as mans, os peitos comezan a ter o grimo do pobre mortiño, e quizais algúns
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pecados non confesados colandrean como serpes pola horta e no pallugueiro da
corte non é só o marrán a roncar 109 •
Mais as íntimas e verdadeiras terras francesas, se gustan da teoría e dos bel idos
teoremas da Optica, non se cinguen a modo á rede conceptual. Foxe a realidade.
Foxen as abellas do saco ben tecido. Unha zunida de douradas ahellas cobre a boa
terra francesa 110 •
A man Imperante seguía como a dun neno, con pracer, os ledos meandros da
belida escritura dun códice. Como salgueiros, chaman as letras verdes, hai frases
como sebes rechouchiantes de paxaros. As súas caudas coridas espállanse ás veces
como as metáforas no decorrer de regos da escritura 111 •

Neste último exemplo podemos ver como tamén a vexetación exerce ese
papel adxectivo da realidade vivificada.
Entre os animais salvaxes, é quizais o lobo, unido normalmente á noite da
serra, o máis común nas paisaxes de Otero.
Nas rexións altas, pouco poboadas, cruzadas de raros camiños, abunda o lobo,
temeroso do asubío do tren. O melancólico carniceiro de ollos flamexantes, o
compañeiro temeroso do viaxeiro perdido na noite, figura no folclore inspirando non
precisamente medo senón unha impresión particular, única 112 •

Non faltan sen embargo referencias a outros mamíferos salvaxes (o
coñecido raposo, por exemplo ):
Como se a primavera houbera agromado no tempo do Antroido na encosta
silvosa, onde os raposos fan niño e no outono madurece o froito da sangue sucrado
dos morogos » 113 •

Reptís ou todo tipo de aves:
Primeiro rozou uns grandes toxos arnaus no toxal do vinculeiro e carregada coa
gabela, procurou o cruce de tres camiños. Areosos brancos desertes, parecía cada un
trepado por unha moitedume de pantasmas silandeiras. Os chíos de moucho
marcaban o ritmo da hora solemne e terrible 114 •

Por último hai que valora-lo factor humano. O vivir do home é máis natural
no campo, pois está máis unido ó ritmo cósmico que na vila ou na cidade 115 • Na
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paisaxe galega ten un importante papel a historia que non é outra cousa que «a
laboura humana enxergada como un intre do longo proceso e decorrer (de
Galicia) a prol dunha perfección» 116 •
Na Nosa Terra de ningún xeito podemos teorizar arredor da paisaxe natural.
Foi máis que <lomeado, humanizado, o bosque. No ermo pódense enxergar ou ruínas
ou esperanzas e aforros 117 •

En resume, toda a tona de Galicia foi modificada dalgún xeito pola
presencia do home que é polo tanto un elemento esencial da paisaxe. Pero, ó
meu entender, tamén o home pode aparecer como elemento adxectivo da
paisaxe ou como elemento esencial, protagonista modificador desa paisaxe.
Vexamos algún exemplo:
Novos e ledos medran os centeos na rexión das herdades. O arado raña un peito
de pedra cáseque virxe. Aquí e alí érguese en penedos indiferentes nos que se xunta
a rapazallada e se estirrican os vellos á raxeira 11 8 •

Neste primeiro exemplo vémo-lo home no papel adxectivo de adorno da
paisaxe.
Non sabería dicir se estaba triste ou ledo. Amaba moito os arcos de buxo do
xardín e case me parecían persoas dignas de amor e un tenro respeto as tres pereiras
vellas e febles branquiñas de liquens, sempre outonizadas no follato que agarimaban
os paxaros, unha a carón dos degraus que deseen polo lameiro do trebo, outra no
esquinal asoellado das roseiras, a terceira xa cangadiña e derreada polos aires sobre
as parreiras da viña. Eran tres fidalgas igual das que acostumaba a falar miña avoa,
e, como as palabras das fidalgas de antuca e pano-mantón do Ribeiro, o seu froito
tiña un labio de antigos licores. Todos os lugares esquecidos e ornamentais -o muro
de patín do sequeiro, os bancos pé dos laranxeiros, o balcón de pau onde se puñan
os cabazos ... - gardaban os meus ardentes e dolorosos segredos de neno, lector das

Memorias de Ultratumba, e doíame arrincar deles as hedras do meu corazón 119 •

Neste texto Otero funciona como protagonista modificador da paisaxe.
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6) Procesos da paisaxe: tempos e ritmos

Analizados os factores da paisaxe que Otero considera máis importante, é
necesario agora face-lo mesmo cos procesos e formas <leste devalar constante
da Nosa Terra.
Empezaremos polos procesos que son divididos por D. Ramón en tempos
e ritmos.
Tres son os tempos principais do decorrer da paisaxe: planetario, vital e
histórico. En cada paisaxe hai que considera-los tres e para aclaralos Otero pon
o seguinte exemplo: o tempo das formas dos montes, do cambiar e medrar dos
areais e ribeiras (tempo planetario) no val da Ulla, zona amada por Resalía,
combínase co latexar da vida dos piñeiros, dos salgueiros do río, ou dos mofos
dos penedos (tempo vital) eco tempo das sementeiras, traballo dos agros, co
xornaleiro vivir das xeórxicas (tempo histórico, co mesmo sentido pero con
diferente matiz do callado nas formas dos pobos, das igrexas, das torres) 120
Pero es tes tres tempos (o dos seres inanimados, o dos vexetais e animais,
e o dos homes) non se dan coa mesma potencia, co mesmo ritmo. Hai paisaxes
nas que predomina o tempo planetario sobre os tempos vital e histórico: terán
un ritmo planetario, que é maino, rexo, espondaico. Neutras ten máis potencia
o tempo histórico ou vital e polo tanto terán un ritmo histórico, xeórxico, máis
vivo e bulidor, trocaico.
Dous factores condicionan o decorrer dos tempos e polo tanto o seu ritmo:
a) Asformas básicas da paisaxe, que analizaremos máis adiante 121 • Así nas
serras predomina o tempo planetario, mentres que nas ribeiras manda o tempo
histórico. Esta clasificación é de carácter vertical, pero é posible establecer
outra horizontal que distinguiría entre a Galicia do occidente e·a do oriente. D.
Ramón sinala para Galicia occidental un tempo e un ritmo predóminantemente
xeórxico e histórico, rápido, mentres que a Galicia oriental posúe un tempo e
un ritmo planetario, lento, espondaico.
b) Hai un segundo factor que condiciona o decorrer dos tempos: a luz. Unha
das posibles definicións que deu Otero para a paisaxe foi a de: «intres no
decorrer do mundo na lei e acompasamento da luz» 122 • O día e a noite (analizados xa neste traballo no ~partado do ceo) pero sobre todo a rolda de sazóns
(é dicir as estacións do ano, ás que Otero concede grande importancia)
marcarán o perdominio dun tempo e dun ritmo na paisaxe 123 • Xa vimos algún
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exemplo 124 no que Otero presentaba unha paisaxe sinalando os diferentes
cambios que provocaban as estacións. No «Ensaio sobor da paisaxe galega» 125
analiza as características dos catro ciclos anuais empezando polo inverno.
Otero na súa creación literaria estructurou claramente por épocas do ano a súa
novela Devalar e o ciclo de contos que comenza con Entre a vendima e a
castañeira 126 , continúa Cantos de Santos e Nadal 127 e parece que termina por
unha colección aínda impublicada titulada Do San Lucas ó San Xoán. Sazóns
de Compostela 128 • Destas sazóns anuais a preferida de Otero é a época tipicamente
romántica: o outono. É esta a época da recollid~ dos froitos: escasula, vendima,
castiñeira ... Pero· ademais o outono ten o cume no S. Martiño, época de
defuntos. Nela realízase máis claramente qu~ en ningunha outra esa fusión
vida-morte que Otero ere esencial na filosofía dos celtas, pobos que, como xa
dixemos, «non son capaces de estableceren marcos entre a vida e a morte. Os
defuntos séntanse no fogar, acoden ás chamadas, aconsellan, mandan,
interveñen» 129 • Para Otero, segundo di tamén en «Morte e resurrección», quen
viva unido dalgún xeito á campiña galega e si~ta a cósmica disciplina das súas
sazóns, entenderá perfectamente os dous con~eptos de «morte», asociado co
«outono», é dicir, co dequebrar das vides, coa,enxoiteza dos millos granados,
co caer das froitas nos pomares, «morte» que anuncia «vida» para pobos que,
como o galego, eren na «resurrección», simbolizada pola «primavera».
1

Otero mostra esta preferencia polo outono constantemente, tanto na súa
obra narrativa e teatral coma nos seus artigos periodísticos. No outono empeza
e acaba Devalar, realízanse os contos de Emre a vendima e a castañeira, A
i
lagarada 130 , e O desengano do prioiro, inícianse Os camiños da vida («O serán
xa unha miguiña outonizo do setembro dourado espallábase docemente polos
descobertos circos do horizonte») 131 , Fra Vernero («Era a chegada da grande
alegría dos outonos na cidade, e comitiva anunciadora do circo Wambach») 132 ,
etc.
7) F armas da paisaxe

Os procesos 'da paisaxe (tempos e ritmos) están, como dixemos, intimamente
unidos a unhas formas, de xeito que só o teórico pode xebralas. Otero faino
dividíndoas en cinco tipos: mariña, ribeira, bQcarribeira, montaña e serra. No
«Ensaio sobor da paisaxe galega» 133 estúdiaas con detalle, enumerándoas e
vendo nelas os diferentes cambios que se producen coas estacións. Nesta
clasificación xa sinalou Pérez Alberti que o máis xenial é talvez a diferencia109

ción entre montaña, ribeira e bocarribeira 134 • Pérez Alberti remitenos á obra de
Otero Problemas de xeografía galega para indicarnos como estes conceptos
están condicionados pola altura de quen os define:
Para un do val, de Arrabaldo, por exemplo, xa Trasalba é montaña, con ser
parroquia con terras e ribeira e só estar separada dó río por unha costa súpeta ... Mais
tamén para os de Trasalba é montaña Amoeiro, que ten case idéntico horizonte, e
máis montaña é Vilamarín ... ».

Destes feitos Otero saca a seguinte conclusión:
A parroquia de Trasalba pertence á zona de transición entre os Chaos de
Amoeiro e a ribeira, representada polos vales do Miño e Barban tiño ... Poucas
parroquias tan claramente de hocarriheira.

Trasalba ... , bocarribeira ... , ¡horizontes amados de Otero!. A bocarribeira
é
un dos aspectos e composicións de paisaxe máis nosos pola gracia e leda potencia
de expresión, pola fartura e acompasamento das formas e os procesos en estaxes
raiosas, vi stosas, por seren a zona de contacto onde nin remata a montaña en facies
duras, nin morre melancolicamente a ribeira, pois entrambas se conxugan na gracia
de síntese de bocarribeira. Fai falla unha terra de moita e longa historia cósmica para
podérense desenrolar nela estas formas de amorosa humanización» 135 •

¡Cantas veces pintou Otero a súa querida bocarribeira trasalbesa contras tanto
a paisaxe das fiestras do norte, altiva, fidalga, inverniza, dominada polas serras
azuis, coa paisaxe sur da solaina, que dá ó xardín, ás hortas, ás p·arreiras, paisaxe
labrega, sumisa, aínda quemáis amada porque lembra a nenez! 136 •
Non quixera terminar esta análise da paisaxe de Otero sen facer referencia
a unha forma especial que ten un papel importante na obra des te autor. Refírome
á cidade.

A cidade é unha paisaxe onde o factor e o tempo da historia humana, a prol da
cul tura, imponse con verdade ou con mentira os outros factores pero sen desbotalos
enteiramente, pois os axentes cósmicos, o clima, as formas de vida vexetal, a roca
do chan ou baixo del , seguen operando cada un segundo os seus tempos e fitares,
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máis ou menos escurecidos ou menguados pero endexamais de todo arredados.
Manda e imponse con mentira a cidade de imitación, a de formas estrañas,
turbadoras do devalar da paisaxe 137 •

Así pois tempos e ritmos do decorrer paisaxístico estarán ben patentes na
cidade que manda e se impón con verdade 138 • E Otero escollerá como modelo
<leste tipo de cidade a Compostela. Un tempo histórico maino e fondo envolve
a Santiago, tempo histórico (monumental e ~eórxico) do que non está ausente
o tempo planetario e o tempo vital. Compostela non é unha cidade morta. Ó
contrario, nela están vivos os tres tempos do devalar e perfectamente
acompasados ó ritmo de hoxe 139 •
Otero amou, e fíxonos amar a moitos, a Compostela por riba de tódalas
cidades do mundo. É este un amor que, como xa vimos, debeu herdar do seu pai,
D. Enrique Otero Sotelo. Este amor levouno a un coñecemento profundo da
historia e da paisaxe da cidade. A paisaxe compostelá aparece presentada en
infinidade de páxinas da obra de Otero. Como sería imposible enumeralas todas
decidín escolmar algúns dos títulos de O espello no serán que pode servir de
exemplo do detalle con que Otero coñecía os devalares do mundo santiagués:
«Compostela no devalar das formas» 140 , «Nocturno compostelán» 141 , «A procesión das horas» 142 , «A catedral e as nubes» 143 , «Os fachos estelares na noite
dos castros» 144 , «Mazarelos, porta loureada» 145 , «A oxiva, lanza e chama» 146 , «0
tratado dos silencios» 147 , «A vieira, fórmula, flor» 148 • Nestas e noutras moitas
descricións atopámo-la paisaxe de Santiago recreada nas súas diversas formas,
tempos e ritmos actuais pero tamén atopámo-la paisaxe recreada na historia, en
diferentes momentos e facetas 149 , historia política, cultural, literaria, folclórica ... Todo o que ten relación con Santiago interesa a Otero. A razón é simple:
Compostela era para el corazón e cabeza do devalar de Galicia.

SEGUNDA PARTE: A PAISAXE NALGUNHAS DAS OBRAS
LITERARIAS DE OTERO PEDRA YO

Para exemplifica-la concepción da paisaxe que vimos na primeira parte do
traballo elexín tres obras de Otero que corresponden a diferentes épocas da súa
producción. Claro que a obra que mellor exemplificaría, ó meu entender, a súa
concepción da paisaxe sería sen dúbida a novela Devalar, porque ten como
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protagonista a Galicia entendida na súa totalidade, sen oposición pasadofuturo, sen a oposición cultura-natura, que como di Risco responde a
unha concepción filosófica dogmática e pre-kantiana, unha trabucada concepción
espacial do tempo como sucesión; e para nos ceibarmos dela, para nos ceibarmos,
a unha, do pasatismo e do futurismo, témonos que acoller a unha concepción
bergsoniana do tempo como duranza 150 •

A paisaxe galega entendida así, como duranza, sen pasado nin futuro, sen
separación entre cultura e natureza (que non é outra cousa que unha interpretación humana, cultural do mundo) é o que está reflexado en Devalar. Pero, como
este estudio xa o realicei para unha reedición desta novela, repetir aquí ideas
que se poden facilmente consultar nesoutro traballo, paréceme innecesario. Por
iso agora escollín outras obras de Otero para analiza-la presencia da paisaxe.

1) Pantelas, home libre

A primeira é a narración curta que inicia a obra de creación do ourensán,
refírome a Pantelas, home libre 151 • Nesta obra xa ve Carballo que «destaca a
forza de caracterización dos personaxes e o vigor das descripcións da paisaxe»152. Pero é Carlos Casares quen fai unha atinada análise de aspectos
paisaxísticos en Pantelas 153 • Nesta análise ten razón cando di que na obra a
paisaxe, viva, devalante, de Otero

non vive soa, a súa linguaxe cósmica fálalle ó home. Os movementos do clima e do
tempo, as distintas sazóns conforman a conducta de aquel, gobernan o seu vivir e
marcan o ritmo dos seus días.

E así Pantelas non vive (nin hai case, polo tanto, espacio narrativo no
conto) nos doce anos de prisión. Neles só ten unha vida vexetativa, formada de
instantes sucesivos pero sen duración, sen continuidade entre eles. En Gal,icia,
antes e despois, veremos constantemente o devalar de Pantelas unido ó da
paisaxe, que aparece plasmado polo decorrer da luz. Día e noite de Galicia
coincidirán simbolicamente con ledicia e tristeza do protagonista do con to. Así,
unha noite Pantelas sabe da fuga da Balbanera 154 eco nacer da mañá prodúcese
o reencontro coa terra á volta da cadea 155 . Igual pasará coas sazóns do ano. A
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época do cárcere redúcese a «unha <lucia de invernas» 156 e se na vida de Pan telas
como prisioneiro non hai máis ca invernos, tamén na terra, en Galicia hai épocas
malas, invernais, e« ¡cómo son tristes os invernos naribeira! » 157 • Pero en Galicia,
contra esta marte invernal sempre vén o consola da resurrección e «Pantelas
pensaba na Pascua groriosa da primavera, cando as floriñas esgroman verdecen tes
nos feos toros negros, na pompa das parreiras» 158 e tamén «nos días quentes do
verán cando alumean os penedos e só se atopa fresco na sombra dos salgueirais» 159 . Este tempo vital do mundo aparece rexistrado conxuntamente co
tempo xeórxico (represetado neste canto sobre todo coas referencias á vide:
ven dima estila 160 , agro mar das parreiras, etc., vide coa que se identifica Pan telas
no seu sufrir) . Tamén está presente o tempo histórico, visto no canto principalmente nas referencias ó pazo e á construcción da estrada. O lento tempo
planetario, unido ás neboeiras pechas e ós ceos cincentos, sen horizonte no
inverno ribeirán, fai que Pantelas, como integrante do pobo galega «en
camiño», vaia busca-la liberdade da montaña, deixando «correr o ollar polos
lombos azuis e nevados das serras lonxanas» 161 •
No canto tampouco falta a caracterización do devalar da paisaxe polo son
e o olor, identificándose simbolicamente co vivir do protagonista. Así, unha
paisaxe resúltalle a Pantelas familiar porque está «á dereita o río saloucante na
presa» 162 • Ou coñece a chegada da primavera «polo cantar do cuco» 163 • Tamén
a «augamansa facía un medoñento queixume nas follas murchas dos parrais» 164,
a triste noite que sabe da traición da Balbanera. No cárcere, o seu vivir vólvese
tan vexetativo que nin «lembraba o soplo do vento nos milleirais» pero no
reencontro coa terra «no fresco mañanceiro viña o cheira das carballeiras
floridas». Polo tanto ceo, auga, vento, pedra, vexetación e animais (incluído o
home) están unidos no decorrer vital paisaxístico que presenta Otero xa desde
este relato curto, co que inicia a súa obra literaria. A razón está, esta vez,
explicitada no mesmo relato:
Un rapaz paisano, fondamente envolveito na vida cósmica do campo e para
quen as horas se sinalan pola altura do sol ou o alongamento da sombra, a
primavera polo cantar do cuco, o outono polo inexplicable sorriso dos campos
e esa luz tremente, dourada, que arrepía o ser nun pracer estraño e doloroso( ... ),
é un fondo politeísta.

2) «O Pazo das Cinco Chagas »

A segunda obra da que vou falar é outro canto: «Ü pazo das cinco chagas»,
pertence a Contos do camiño e a rúa, publicados en 1932.
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Interésame especialmente este con to porque nel o protagonismo da paisaxe
do pazo e o seu xardín (paisaxe que como ben indica Xosé Manuel Salgado
mostra influencias do Valle-lnclán da Sonata de Primavera) está presentado,
· non como fondo dun vivir conxunto personaxes-natureza, como ocorría en
Pantelas, senón que se sente como personaxe paralelo, desprezado e
incomprendido polas tres marías protagonistas, coas que fatalmente, sen
embargo, acaba identificado. Parece que Otero quere que sintamos que a
loucura hereditaria destas fidalguiñas consistiu en non integrarse no seu
horizonte persoal, o pa~o e o xardín, que debería servirlle de modelo e
confrontación coas novas paisaxes adquiridas. Só sustentándose na propia
paisaxe son posibles para a nosa terra outros idealismos paisaxísticos máis
ambiciosos, tanto marítimos atlantistas, como labregos europeístas ou relixiosointimistas, parece dicirnos. Ante a incomprensión coa realidade do medio,
talvez o único posible sexa a ruptura total, o abandono do horizonte propio e a
adopción dunha nova patria (que é o que fan o pai e as <lúas fillas pequenas
marchando a América).
Pero vexámolo a través do texto do conto. I~icialmente atopámo-la
descrici9n dunha paisaxe vivificada desde unha perspectiva que parece de
conto infantil: o merlo canta no parral porque a súa noiva está escondida na
xasmineira, as roseiras do rosal de rosas brancas desfóllanse de seguida, porque
están tristes pola morte de quen o trouxo de pequeniño, as anduriñas detéñense
no mainel da fiestra, contándose a historia das súas avoas .... Esta visión do
xardín a través dos ollos das nenas indica a identificación que existe aínda entre
personaxes e medio. O xardín é neste momento o único horizonte e ten coas
nenas un vivir conxunto. Pero ó crece-las tres Marías buscan novos horizontes:
María do Carme faise atlantista, María Rosa continental e María Pilar mística
intimista. E só se lembran do seu entorno, pazo e xardín, para explotalo e
agasalla-los novos horizontes. María do Carme colle rosas brancas do xardín
do pazo para o altar da súa Virxe mariñeira. María Rosa rosas marelas para a
Nosa Señora das Chairas e María do Pilar caraveis vermellos para a Virxe do
seu santo. Este abandono e explotación fan que
o pazo, denantes sempre ledo, tranquilo, acolledor (figurase) pouquiño a pouco
tristeiro, en cada curruncho imaxinábase oir unha gargallada arrepiante, cando o
vento do mar, peneirado polos piñeÍros batía as portas.

Das tres rapazas quizais María Rosa fose a inenos mística e idealista. O
horizonte labrego e continental está máis apegado á terra, .é menos proclive á
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loucura. Por iso a renuncia ó horizonte persoal leva no seu caso como castigo
a morte. Para os idealismos atlántico e místico (que nos lembran os dos
personaxes de «Nosa Señora das labercas» de Arredor de si - Tareixa e Fernando) queda a loucura hereditaria (é dicir, de orixe atlantista ou mesetaria). E
o pai
agarrado nas dúas pequenas, entolecido de amor e de dor, para ceibalas, fuxiu con
elas para as Américas, para calquera parte, para o remate do mundo, heroicamente,
sen volta-la vista atrás.

Nesta incomprensión,
o pazo ficou deserto, os eidos e o xardín volvéronse a bravo, a fonte cantigou illada
e fatal a mesma canción entre os buxos marelos, as silvas cubriron as pedras da
solaina e o vento do largo, peneirado pola harmonía enigmática dos pinos, choutou
tolo, burleiro, terrible e irónico nas salas desertas do Pazo das Cinco Chagas.

Nunha final identificación coa loucura das protagonistas.

3) O desengano do prioiro

Para rematar este traballo vou analiza-la paisaxeen O desengano do prioiro.
É esta, como sabemos unha obra satírica. Nela fai Otero magníficas parodias
que abarcan dende personaxes-tipos, como a «romántica» Dª. Anxelina, o
«escrupuloso» Erudito Local, a «heroica» Balbanera da Costeira, o «idealizado
salvador» Pedro Madruga, a «meiga» tía de Balbanera, etc., ata recreacións
literarias entre asqueé obrigado cita-las parodias do relixioso «Dies irae» ou
das cantigas medievais «D. Ramiro, D. Freán 'e D. Sión» (que imita as de
escarño). «Do Novelle á Martiñá» (que imita ás amorosas) ou «Anxelina, froita
fina» (magnífica parodia de «Leonoreta, fin roseta»), sen esquece-lo famoso
«Pranto» de Jorge Manrique, nin a cuaderna vía do fidalgo, nin o romántico
«Locir fosforescente» de Dª. Anxelina, ou as formas populares como o romance
de Balbanera, a oración da vella ou a ribeirana de D. Ouropeso.
Neste mundo paródico que rexe O desengano do prioiro ten tamén un papel
importante a paisaxe. Otero, seguindo o seu costume de humaniza-la natureza
presenta na p. 37 ós famosos piñeiros «queixumosos», simbolizadores dos
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guerreiros celtas, representando aquí a tristes monxes cartuxos, lembrando
constantemente a morte co seu «dies irae». Do heroico papel de bravos
loitadores que servían de mil formas para construí-la patria~ pasaron a míseros
contructores de caixas de morto. Agora só a lúa «decrebadiña, orella de fidalga
andariña, de onde a claridade da noite pendura por consolo o pendente dunha
estrela» escoita a súa triste mensaxe, que substitúe á grandiosa dos altos e feros
piñeiros pondalianos.
Na p. 44 hai tamén a parodia doutra recreación paisaxística. Trátase da que
nos dá D. Ouropeso, que, motivado polo seu fúnebre horizonte persoal,
horizonte que como sabemos serve de modelo a cada home en cada recreación
que efectúa, describe do seguinte xeito o mundo que o rodea nese momento: «A
noite, féretro de negras baetas cravadas de estrelas; a néboa, a guata do cadaleito
do mundo». Otero monta así unha parodia das súas propias concepcións
paisaxísticas, aplicándoas en forma extrema a través deste personaxe.
Parodia é tamén a que atopamos na p. 51. Así como a paisaxe pode ser
humanizada, tamén o home pode ser «paisaxizado», o que neste caso serve para
ridiculizalo. Trátase do Erudito Local, caricatura do intelectual «superrigoroso»
que só se fía do dato escrito como testemuño do seu cientifismo. O tema era moi
do gusto da xeración N ós e serviu como sabemos para sustentar parte da parodia
na que se centra a obra de Risco Do caso que lle aconteceu ó Doutor Alveiros.
Pero vexamos como está caricaturizado o Erudito Local de O desengano do
prioiro, por medio de elementos paisaxísticos: «Testa de penedosas ermanzas,
grandes nocas espeluncáceas, ollos encovados».

É, sen embargo, este feísimo Erudito Local o que proporciona a D.
Ouropeso a gaita coa que se inicia a ribeirana que, mesturando home e paisaxe,
consegue que fuxa a noite e veña «unha mañá de merlos e badeladas» que «entre
pasmos dos presentes decorre a alegría e traballos da antiga Floravia de ante
feretrorum clamitasque saevitia». O contraste da presencia-ausencia de luz, é
dicir, do día-noite, esencial para o devalar paisaxístico, simbolizará, o primeiro,
o mundo do pasado, do viño, da alegría, do triunfo da vida e da natureza, fronte
ó nocturno da morte e tristeza, mundo actual dos feretristas. De día, asociada
coa alegría do viño, atopámo-la paisaxe soleada da p. 59
Todo recende a mosto, loureiros, roseiras, pizarras alapeadas polo sol... Unha
ronda de vésporas envolve o castelo dos Sarmento; nas portadas das eirexas os
merlos de pedra das arquivoltas e capiteis peteiran acios.
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Esta paisaxe culmina tamén coa alegría cando «a coitela do luar novo vai
vendimando os derradeiros acios do poente e botándoos no culeiro dos
montes». É na perspectiva da Floravia alegre, do viño, na que aparece mergullada
a paródica paisaxe romántica de Dª Anxelina:
un xardinciño que semella o sono dun poeta ou dun home de guerra e amor para
relembra-lo pasado. Hai rosas, algunhas vellas pereiras, unhas pavieiras, froitas
aristocráticas, dignas das flores.

No salonciño que dá a ese xardín a protagonista lembra o seu namorado
traidor, que acaba de abandonala: «Tiña frac azul, un pazo con alciprestes á
sombra da pena Corneira e un ollar fondo, apaixonado». Da decisión de
suicidarse por el sálvaa D. Guindo,
vello cabaleiro, moi requintado e curtés que unhas veces anda polos pazos e os salóns
dicíndolles cousas ás damiñas, outras se fai árbore e madura finas peras en certos
hortos e outonos fidalgos

Sálvaa, como dixemos, recitándolle a famosa parodia de «Leonoreta, - fin
roseta»: «Anxelina, - froita fina, - gala do ledo xardín,» e presentando a súa
metamorfose en árbore como sacrificio en honor de Dª Anxelina.
Pero a paisaxe do día, da alegría, do amor, trócase cando chegan os
feretristas para celebra-lo comezo do seu trust e monopolio. Entón «unha nube
negra encobre o sol, o vento repicón, formado de súpeto, trae o laio dunha
campana noitébrega». Por iso, finalmente, hai que recorrerá maxia para que
veña de novo a alborada, que será recibida por Balbanera da Costeira, a María
Pita de Floravia, cos seguintes versos:

Ven a aurora decrebada
sorridente,
feiticeira
lus de rose ira e xasmín ...
E Floravia mañanceira
esplendente,
cantareira,
volve ó seu lecer sen fin.
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Xa fuxiu o pesadelo,
e a noitébrega
entroidada
soio o vago relembrar;
hoxe a gaitiña grileira
rebuldeira,
brincadeira,
volve ó seu ledo tocar.
E Floravia, redimida,
nova vida cobra xa ...
¡En adegas e lagares,
nos sucalcos e lugares
canta nova mocidá!.
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35. Id., «0 camiño pecador», O espello na serán, Vigo, 1966, p. 339.
36. Id., Pelerinaxes, cit., p. 90. A cita é: «Os camiños na súa infinda variedade consólanse uns
ós outros, non impoñen disciplina. As carreteras hai que entendelas. Son máquinas. Están
feitas segundo unha técnica !imitadora. Hai quen vai polas beiras e quen toma o sentir
central. Dan un xeJto ós andares dos camiñantes que en canto se desfían polos camiños
ou polos montes andan ó seu modo, obedecendo as impulsións do chan, doces, suaves,
esgrevios e duros, mais sempre se guindo a determinantes da natureza que está en nós máis
afundida e central do que se pensa».
37. Id., Pelerinaxes, cit., p. 163. Nesta «Filosofía do camiño» di Otero: «Camiñando gusta
lembrar e trazar esquemas. Pénsase dun xeito particular. Un dinamismo que non ven
soamente -isto sería demasiado apegado á realidade- do feíto de andar senón da
sucesiva renacencia dos horizontes. Ata o mundo antigo, ptolomaico, euclidiano figura
outro. En realidade ahonda aquel mundo para andar pola terra e para chegar a tódolos
cumes do pensamento filosófico non serían necesarios Copérnicos nin Galileos. Figura
natural que camiñando as ideas adquiran unha tendencia heraclitana ou bergsoniana.
Unha tendencia, non unha forma, porque camiñando non se chega endexamais á forma
senón a un esquema instantáneos da forma. Sempre se pensa in potentia. E cando se pensa
a forma é xa a viaxe rematada, morta: exemplo estas páxinas onde se quere gardar un
pouco do movemento que era a razón donoso vivir ó longo dos días do camiño. Sentir o
decorrer, o devenir, o elan, os graos de perfección, etc. é propio das filosofías ceibes,
imaxinativas, sentimentais. Nelas a fixeza soamente representa un caso fuxitivo nun
instante de tempo. Camiñando rexorden tódolos momentos horizontes novos. Unha serra
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vibra como un ser vivinte na súa pel; sentimos pasar un río coma unha forza, non como
unha cousa que corre. Non hai unha paisaxe feíta, definitiva e formada. Cada unha
componse de elementos das anteriores e das que veñen despoixa combinadas un instante
a penas nunha forma de seguida desfeita, gardada na lembranza como un esquema de
seismo iniciado. A nosa filosofía-se tivéramos vagar para cavilar un pouco sistematicamente- non sería peripatética. Hai moita diferencia de pasear nun xardín e voltar ó lugar
da partida pechando unha elipse; o pensamento déixase dispor en órbitas keplerianas. Os
problemas de conciencia teñen un sistema de focos e de radios rectores nados da forma
de pensar paseando. Cando Protágoras no diálogo platónico pasea cos discípulos e
amigos, ¿que dúbida ten que a figura do pasear e aqueles ritos ceremoniosos teñen que
influir senón no cerne polo menos na posición .e relación dos pensamentos? A elipse
admite todo xénero de exaltacións. Caben nela as órbitas dos máis excéntricos cometas.
A necesidade deixa moita marxe ó xogo. En troques o paseo circular non existe; mataría
o pensamento dese guida en calquera dos dous extremos (misticidade; pragmatismo), os
dous irracionais, a que se pode chegar pechando un círculo a redor dun punto. Ademais
na terra non se poden conseguir andando circunferencias completas e puras aínda que
deramos a volta funambulizando nun paralelo. Unha terceira figura de andar pensando é
propia dos claustros (mosteirais, universitarios) e das prazas, impostas polas figuras
poliédricas das arquitecturas. Elipse e polígono. Por algo nos claustros e nas prazas se
criou o tipo occidental. Se a praza é cadrada a propia sinxeleza permite tódalas valentías
do pensamento. Unamuno aprendeu na Praza nova de Bilbao:
Mi plaza nueva, fría y uniforme
Cuadrado patio donde el arte escapa
Mi plaza nueva puritana y hosca,
¡Mi Metafísica!.
Na praza Stanislas de Nancy, que é circular, criaríase máis docemente curvado. Hai un
pensamento barroco poliédrico e poligonal e outro curvo e esférico. O mesmo na
arquitectura e na música. O escenario exterior e o que se fai tódolos días ó pensar, teñen
que deixar un sinal ou polo menos unha vibración lixeira, sombra de á de bolboreta na
auga, no mesmo proceso do pensamento. Moita forza de creación e moita forza de
convencemento da filosofía bergsoniana debeuse ó esponxado no vaso da auga; a forza
de tomalo por exemplo o propio mestre e os oíntes acostumaron a sentir nun local pechado
un decorrer de tempo preciso para enteder o máis elemental do sistema. Nosoutros
camiñantes se levaramos unha intención filosófica chegariamos ó final coa primeira
interrogación multiplicada por outras moitas todas resoltas de xeito provisional, de sorte
que ó chegar (¿sería?) o mar do cabo Ortegal a primeira interrogante nova forza e
mocidade das respostas dadas no camiño. Coido que é unha das razóns da vitalidade dunha
filosofía; gardar o frescor da alba das primeiras preguntas. Nós, camiñantes, en van
quíxemos aprisionar algúns temas galegos; o que fixemos foi darlle movemento,
dinamicidade, a tódolos temas xa pensados». (O texto paréceme incompleto e por iso
engado a forma verbal que creo correcta entre interrogantes e paréntese).
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ASPECTOS NARRATOLÓXICOS DA OBRA
DE OTERO PEDRA YO
Anxo Tarrío Vareta
Universidade de Santiago de Compostela

Hai xa moitos anos que sabemos que calquera práctica significante tén
unha lectura ideolóxica e que non hai xestos culturais neutros nin discursos
inocentes. Moito menos cando esa práctica ten como vehículo fundamental de
expresión substancia lingüística. Este feito pasou xa a ser un postulado da
moderna hermenéutica, que ten como regra de ouro a convicción de que un
texto sempre dimáis do que o seu propio autor quixo dicir. Máis dramaticamente,
Walter Benxamín chegou a afirmar que non hai documento cultural que non
sexa tamén un rexistro de barbarie.
Isto sabémolo e divulgámolo hoxe, pero non é cousa nova e ternos aínda
moito que aprender, ó respecto, dos clásicos do pansamento.
Polo mesmo, a adopción dun determinado paradigma epistemolóxico e da
conseguinte batería de métodos para a análise dos textos quérese ver hoxe en
día coma unha elección ideolóxica que non tería nada de inocente. E is to, se ben
ten a súa explicación, dende o momento en que a actividade hermenéutica
produce así mesmo textos que encerran, á súa vez, un discurso, e, polo tanto,
unha ideoloxía, is to, insisto, está preñando de crise enriquecedora, ás veces cun
ton certamente alporizado, dende hai uns poucos anos, o panorama da filosofía
da ciencia, da teoría do coñecemento e, no medio, tamén o panorama da teoría,
da crítica e, claro, mesmo da docencia da literatura. Na polémica, vaise
conformando un abano de propostas que ten por lindeiros actitudes certamente
extremas. Tanto, que hai xa quen, como Terry Eagleton, a quen, por certo, non
hai chifre que lle soe ben, agás o seu, e que se autodefine como «crítico radical»,
avoga pola necesaria morte da literatura en beneficio do discurso como obxecto
central duns por el denominados «Estudios culturais» que terían que desprazala actual disciplina literaria tal e como se contempla hoxe no ensino.
Non é posible, xa que logo, elixir un método de análise e moito menos,
claro está, situarse dentro dun paradigma epistemolóxico, sen ter conciencia
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clara de ,q ue a escolla que se faga levará de seu, segundo parece, implicitamente,
un comportamento ideolóxico. O que ocorre é que, se ben a escolla puntual dun
método de análise pode levarse a cabo cantas veces un queira, e outras tantas
proceder ó seu abandono, cambiar do paradigma epistemolóxico no que un está
instalado para outro que se presenta como máis acorde coa realidade histórica
e cos avances do pensamento filosófico, supón unha crise no individuo que
mo~to semella unha dolorosa muda de pel. Hans-Robert J auss, falo u xa dunha
mudanza de paradigma. Ó fin, trátase nada máis e nada menos que de
transformar, no sentido profundo e radical que Hans-Georg Gadamer dá a esta
expresión, o propio discurso e, xa que logo, a propia ideoloxía; non para
abandonala, senón para mellorala e actualizala, para afinala e sistematizala. En
definitiva, e por dicilo con palabras de hoxe, para reciclala. Mudar de paradigma,
si, ou mudar de olhar, como quere Eduardo Prado Coelho, e cambia-lanosa
biblioteca actual, quizais excesivamente dominada pola lingüística (feito xa
denunciado por Mikhail Bakhtine dende o ano 1924, é dicir, en plena fervenza
formalista), por outra que nos fale «da astrofísica e da neurobioloxía, da
topoloxía, da teoría dos sistemas e da teoría das catástrofes, da etoloxía e da
topoloxía ... ». E, dende logo, por outra que volva a contempla-la Estética Xeral
como marco principal de toda actividade especulativa no terreo da literatura.
Se o paradigma filolóxico, propiciado dende o humanismo liberal no que,
queirámolo ou non, fomos formados moitos de nós, está tocando os teitos das
súas posibilidades, ó través das súas últimas manifestacións estructuralistas e
semiótico-formalistas, herdeiras da dicotomía saussureana de lingua -Jala, témola obriga de recoñecelo así e de preparamos para recibi-los paradigmas que
veñen empuxando dende hai xa bastante tempo con actitudes epistemolóxicas
máis axeitadas ós momentos que vivimos e con métodos idóneos para analizar
unha realidade nova na que non é difícil apreciar un dinamismo de transformación insospeitado hai só unhas poucas décadas. Ternos que dar entrada no noso
«novo olhar», despois de tanta actitude inmanentista, ó que G. Genette chamou
xa a «transcendencia do texto».
Pero non por iso é obrigado renunciar ós instrumentos que vmemos
manexando durante estas últimas décadas. O formalismo, que informou grande
parte do que levamos de século; o estructuralismo, que tantas e tan ferventes
adhesións conseguiu e que tantas cousas nos ensinou; a semiótica, que
sistematizou unhas prácticas de comunicación e de significación, en xeral, tan
vellas coma o home e tantas outras cousas, no seu conxunto, non poden caer no
lnaleiro; pois o herdo que nos deixan inclúe preciosos e afinados conceptos cos
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que a hermenéutica de modelos interdisciplinares que hoxe se propicia se ve
moi mellorada.
Traio todo isto a colación porque no traballo que estou a realizar e do que
aquí só dou un resume, a título de adianto, trato de dotar dun sentido, dende
actitudes e conceptos aprendidos no seo do paradigma que agora semella en
solpor, ó persoal emprego que Otero Pedrayo fai dalgúns dos elementos que a
moderna narratoloxía illou nas súas análises. Este labor parte doutras
investigacións miñas, publicadas neste mesmo ano oteriano 1, que me desvelaron a íntima imbricación, o íntimo encadrelamento do proceso ideolóxicogaleguista do naso autor e do seu constructo teórico sobre do (deber) ser de
Galicia, coa valoración entusiasta da intuición, fundamentalmente bergsoniana,
como lexítimo método de coñecemento. Un estusiasmo explicitamente exposto
por el en moitos escritos e que parece froito do descubrimento da intuición
como facultade que lle permitiu resolver tódalas aporías que o desacougaban,
tanto na construcción lóxica do seu propio ser en canto suxeito individual
(pensemos no sempre inseguro e dubidoso Adrián Solovio deArredor de si, cando
nos confesa que «Lendo a Bergson atopou un consola») coma na do ser do
mundo e da Galicia (pensemos, así mesmo, en ensaios do tipo de Morte e resurrección ou en novelas como Devalar). E refírome, claro está, ó Otero Pedrayo
da etapa que coñecemos por Época N ós.
Durante esta etapa, é ben sabido que un dos obxectivos principais dos
proxectos nacionalistas foi dotar de conciencia propia á alienada sociedade
galega. O espertar do sano secular a que xa Pondal invitara, o sentimento da
terra e dos valores peculiares da nación galega constituíron, en efecto, o
programa fundamental (dende moi variadas propostas e estratexias, dende
logo, pero sempre Galicia mediante, como eixo e fin) dos homes que protagonizaron aquela magnífica xeira da historia do naso país. Unha xeira na que ese
Nós parecía ser unha consigna innegociable, por máis que, como non podía ser
doutro xeito, cada un a pensase de forma diferente e de diferente amplitude:
dende o Nós populista dun Castelao ata o máis elitista dos gardiáns da tradición,
como Otero, dos fidalgos ou dos exquisitos, como Vicente Risco.
Esta teima concienciadora e necesaria informou todas e cada unha das
actividades daqueles homes durante este período e, naturalmente, tamén a súa
actividade literaria. Dende lago, o talante, a filosofía e as estratexias que cada
quen utilizou quedaron reflectidas máis ou menos nitidamente nos seus textos,
con máis ou menos sutileza e recubrimento estético e con máis ou menos
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sinxeleza na exposición. A este respecto, coido que o corpus literario e
doctrinario daquel período, precisamente porque sabemos de certo que está
cheo de intencións ideolóxicas, e xa que logo non necesitado da nosa perspicacia interpretativa neste nivel máis evidente, serve moi ben para ensaia-lo
diferente rendemento e o comportamento funcional que os elementos
estructurantes do relato presentan en cada caso. Dende logo, unha sinxela
confrontación das escrituras de Castelao, Risco e Otero, por cita-los tres
exemplos máis sobranceiros da prosa da Época Nós, mostra xa dende a superficie tres modos diferentes de actuar sobre dos receptores virtuais, tres
discursos performativos que se ven perfectamente reflectidos no comportamento
das instancias narratolóxicas do narrador, o narratario, o lector implícito
(como mecanismo interno de interpretación), o destinatario (como lector esperado ou virtual) e o autor implícito, así como nas relacións que entre elas se
establecen.
Dito dun xeito moi apertado e sintetizando, xa que logo: cómpre fixarse en
que ó populismo definidor de Castelao correspóndelle un texto moi ben
calibrado nas súas indeterminacións, nos seus baleiros significativos, así como
un narrador familiar, que pode ser unha primeira persoa tes-temuña ou protagonista ou mesmo unha terceira persoa, pero sempre omniscientes, de gran
sinxeleza na expresión e detrás do que se albisca sempre un narratario popular
e colectivo e o humor finísimo do autor implícito, trasunto claro do propio
escritor, que inxecta a <lose ben medida de discurso rexeneracionista e de toma
de conciencia dos defectos que cómpre eliminar na sociedade (rural) galega,
que é a quen o autor empírico quere dirixirse, fundamentalmente, para conseguir unha verdadeira solidariedade social. Coherentemente, as competencias
do lector virtual da obra de Castelao non van case nunca máis alá das que
proporciona a cultura etnográfica, non libresca, a cultura resultante da transmisión xeracional, sen que isto queira dicir estupidización do lector, senón, polo
contrario, unha participación tan activa do mesmo no preenchemento <lesas
indeterminacións textuais que imprimen na prosa do rianxeiro, precisamente,
unha marca de indubidable modernidade e unha asegurada permanencia no
decorrer dos tempos. De aí o éxito e o recoñecemento popular que Castelao tivo
xa nos anos que estamos a contemplar. É dicir, que neste noso escritor, o lector
aboia a miúdo á superficie da escritura, como mesmo o fai simetricamente o
autor implícito, e a distancia entre a voz <leste último e o lector empírico é moi
curta. Castelao parece falarnos coa mirada posta en nós, lectores, e involúcranos
ética e ideoloxicamente nos eventos que vai contando. Castelao, en definitiva,
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sitúase no nivel do lector común e establece comunicación con el a base, entre
outras cousas, da complicidade humorística, feito este que proporciona á
literatura galega un horizonte de expectativas novo, con respecto á literatura
anterior.
Polo contrario, a exquisitez e o elitismo risquiano encontran o seu reflexo
nun narrador de implacable acedume, que xa foi comparado e.o crítico personaxe
de Barriga Verde, e que arremete, por unha parte e dun xeito claro, contra da
mimética burguesía provinciana, en connivencia cun lector virtual (culto agora,
con respecto ó de Castelao) coñecedor dos variados discursos da publicidade,
da moda, da ciencia, da filosofía, da poética, etc. do momento e tamén daqueles
outros que a moderna sociedade da be/le époque, incipientemente consumista,
ía producindo; discursos que Risco, así mesmo, deforma e ridiculiza. E, por
outra parte, ese narrador arremete, pero xa dun xeito indirecto, aínda que non
menos contundente, contra das masas e contra de calquera tipo de gregarismo.
Sen embargo, un certo sentido da festa de entroido, do carnaval, con todo o que
este concepto conleva, unha conseguinte andadura de sátira menipea, e un
maxistral manexo do rexistro grotesco e de deformación caricaturesca, entre ou
tras cousas, fan do modernísimo texto risquiano O porco de pé unha obra
asequible tamén a un lector mehos esixente, dende o punto de vista da cultura
«culta», de libro. Agora planea sobre a escritura un autor implícito cheo de
soberbia que non obstante aínda procura un contacto co lector, ó través do
narrador, mesmo invitándoo a participar na construcción da historia, en textos
como Meixelas de rosa (un texto pouco coñecido de Risco) e concedéndolle
unha fina intelixencia para capta-lo humor que (máis groso e descarnado, agora,
moi desemellante do de Castelao) define tamén, en boa medida, a obra de Risco.
Non pon especial énfase e interese este autor en catequiza-lo lector para lle
inxecta-la ideoloxía galeguista, cando se trata de elabora-las súas pezas
narrativas. De certo, nada hai en relatos como Do caso que lle aconteceu ó
doutor Albeiros nin en O parco de pé, nin no fragmento de Os europeos en
Abrantes que nos autoricen a falar de calquera intención performativa sobre da
sociedade galega tendente á súa concienciación nacionalista (outra cousa
ocorre con textos como A Coutada ou A trabe de ouro e a trabe de alquitrán,
nos que a proposta ideolóxica risquiana aboia nítida, por máis que revestida
esteticamente). Parece que Risco prefería os textos directamente doutrinais
para cubrir estes fins (Teoría do nacionalismo galego, principalmente). O que
si se desprende de O porco de pé é unha actitude radicalmente crítica verbo dos
detentadores do poder, verbo da vulgaridade e yerba do papanatismo mimético
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e provinciano da burguesía ourensá. Pero aínda en Risco detectamos unha
comunicación co lector e unha fenomenicidade narratolóxica que se plasma na
utilización de narradores en primeira persoa e de narratarios e destinatarios, así
mesmo como en Castelao, colectivos (pensemos en O parco de pé: «Vouvos
referir a vida de D. Celidonia», «De camiño heivos contar algo do seu antitético
antagonista», etc., é dicir, fórmulas moi semellantes ás que Castelao utiliza
decote).
Caso moi desemellante atopamos en Otero Pedrayo, quen, consonte a súa
obsesión pola tradición e a súa crenza no poder cognoscitiv<;> da intuición e do
pensamento en liberdade, ceibe de xustillos racionalistas, constrúe os seus
textos mediante unha técnica ou unha actitude que eu calificaría de solipsista
e que, de seguro, a psicocrítica habería poñer de manifesto e tirarlle moito
rendemento hermenéutico, nunha análise feita polo míudo. Unha técnica que
case me atrevo a chamar especular ou de eco, en tanto en canto a voz do
narrador, aínda que en terceira persoa, parece dirixirse, non a un receptor
humano de tales ou tales outras características, senón a un baleiro cósmico,
narratario principal, eco e rebote necesario para satisface-las necesidades de
expresión que abouxan no só ó autor cómo instancia de ficción senón mesmo
á persoa concreta de Otero Pedrayo, como sabemos pola súa peculiar oratoria.
O curioso, sen embargo, é que Otero, o autor máis prolífico, literariamente
falando, de todo o período, resulte ser, entre os tres escritores que estamos a
contemplar, o que máis deixa transparenta-la súa teima ideoloxizadora ou
interviniente, a súa intención performativa sobre do posible receptor, no seu
labor como creador, ata o punto de facer dalgunha das súas obras concretas
novelas de tese, que talé o que acorre con textos como Arredor de si, Vidas non
paralelas e Fra Vernero, ou cando menos, novelas e relatos nas que o elemento
lírico serve a unha intención diríase que autopersuasoria, sobre todo, tendente
a conformar insistentemente unha visión da esencia de Galicia, si, pero tamén
do seu deber-ser (como acorre en Devalar, por exemplo). De aí a tendencia de
Otero á construcción de arquetipos máis que de personaxes.
Naquel meu escrito citado antes e no que intentei poñer de manifesto os
elementos de modemidade que caracterizan e definen, en parte, a novela
oteriana, deixaba eu pendente, precisamente, o estudio de algo que resultaba
contradictorio coa presencia deses elementos de modemidade. É dicir, o feito
de que o noso escritor teña utilizado, cun predominio case absoluto das
focalizacións e perspectivas narrativas coas que adoitamos recubri-lo concepto
xeral de omnisciencia clásica, a terceira persoa. En efecto, Otero parece non se
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propoñer requintamentos deste aspecto técnico na construcción da súa narrativa para deixarse levar pola técnica máis previsible da narración en terceira
persoa omnisciente. O resultado é unha voz demiúrxica productora de textos
nouménicos, no sentido que ó termo lle dá Osear Tacca, fronte ós máis
fenoménicos de Castelao e de Risco, nos que sempre o narrador tén un aquel de
instancia audible, case visible, sobre todo en Castelao. En Otero non, a voz
narradora planea en niveis inasequibles ó lector, e o autor implícito, a quen non
é raro ver xurdir á superficie da escrita, non se preocupa de manter ningún tipo
de comunicación directa con el, co lector. As historias ocorren, como diría
Osear Tacca, como chovidas do ceo, dende o momento en que non se nos dá
ningunha noticia das fontes de información de que se valeu o narrador para
contalas nin se procura persuadirnos por medio de estratexias verosimilistas.
Certas declaracións que podemos atopar en Fra Vernero, en Devalar e nalgún
outro escrito, máis están referidas ó motivo inspirador da escritura ca a unha
información de fontes tendente a gaña-la credibilidade e o achegamento do
lector. Neste sentido, Otero, como escritor de narracións fortemente
ideoloxizadoras, parece confia-la súa capacidade persuasiva ó ceibe fluír do
pensamento lírico, na confianza de que detrás da beleza da construcción
quedará engastada a verdade, unha verdade a descubrir e a recoñecer por un
lector a quen el ignora no acto da escritura, por máis que o espere, como é
lóxico. É non deixa de ser significativo que esta noumenicidade do relato vaia
acompañada dunha ausencia case absoluta de algo que viamos como substancial
á obra de Risco e de Castelao: é dicir, a ausencia do humor. Diríase, a este
respecto, que Otero posúe un sentimento tráxico da vida que necesita do
continuo baleiramento do balbordo lírico interno para, nun efecto de reflexión
especular, recoñecerse e consolarse. Diríase que, ademais da súa intención de
propoñernos unha visión de Galicia, está a máis inmediata de construír para si
mesmo un discurso consolador. A este respecto, Otero parece escribir, en
primeiro termo, para si mesmo. E este pronome reflexivo, significativamente
presente na súa novela máis coñecida, Arredor de si; esa dolorosa muda de pel
de Adrián Solovio, semellante en todo á que falabamos antes; esa Bildungroman
espiritual (e utilizo o termo alemán porque é máis apropiado e completo do que
o noso «formación») coido que é, como síntoma lingüístico, o que mellor define
todo o quefacer donoso autor.
Do mesmo xeito que falabamos da necesaria cooperación do lector en
Castelao e en Risco (tamén en Dieste) para cubri-las indeterminacións do texto
e para levar a bo termo a complicidade que se establecía ó través do humor; e
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así como sabemos que o lector modelo ou ideal ou pretendido está deseñado
sobre da base dun colectivo empírico e comprobable máis ou menos culto, en
Otero ese lector, que raras veces aparece representado, coherentemente coas
características que recoñecimos no autor implícito, posúe unha enciclopedia de
grandes dimensións, feito que produce un efecto de distanciamento e de
autoridade competencia! que quizais sexa a que impediu que o señor de
Trasalba fose lido e comprendido, por máis que se admire a potencia da súa
palabra e da súa escrita. Pero tamén quizais Otero pensase que tal xeito de
distanciamento, apuntalado pola ausencia de humor que vimos, era o mellar
método para persuadir ó lector da verdade do seu concepto e do ser e deber-ser
de Galicia.

NOTAS

l.

«Otero Pedrayo e a renovación da novela no século XX», en Otero Pedrayo na Revista
Nós, 1920-1936, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de

Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1988). Este traballo fora redactado na
ignorancia de que había outro anterior que analiza, dende o punto de vista filosófico, a
importancia de H. Bergson na obra de Otero pedrayo. Refírome ó titulado «Ramón Otero
pedrayo e Henri Bergson: notas para unha filosofía galega» (Ágora, 2, Santiago de
Compostela, 1982) da autoría de Nieves Herrero.
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A RENOVACIÓN DO REALISMO NOVELÍSTICO

Daría Villanueva
Universidade de Santiago de Compostela

Aínda que non son especialista en literatura galega, non deixarei de facer
unha modesta achega a esta homenaxe en forma de simposio baixo o título de
«Otero Pedrayo no panorama literario do século XX (1888-1988)».
Correspóndeme, xa que logo, intervir máis desde a perspectiva panorámica ca
desde a especificamente oteriana, se ben son lector atento e entusiasta da
novelística do mestre de Trasalba.
Don Ramón Otero Pedrayo era home de amplos horizontes culturais, e o
azar do calendario quixo que o seu centenario se celebre en coincidencia co do
poeta e crítico anglo-norteamericano Thomas Seteams Eliot (1.888-1965), un
dos máximos defensores contemporáneos da universalidade da Literatura.
Lembremos como para el, en varios dos seus escritos-en especial os recollidos
no libro The Sacred Wood. Essays on Poetry and Criticism (1920)-, o territorio
da Literatura aparece definido sen fronteiras. Tódolos libros de tódalas literaturas constitúen unha orde simultánea para nós, os lectores, do que se deduce
que tódolos escritores son contemporáneos nosos -e, en certo modo, tamén
compatriotas- e que ningún autor, ningunha obra e ningunha literatura illada
están completas en si mesmas. Desde esta convicción, abordaremos, pois, o
tema que nos corresponde desenvolver no conxunto do simposio dedicado a
don Ramón Otero Pedrayo.
O realismo non só configurou importantes escolas, ou mesmo períodos, na
evolución literaria universal senón que constitúe unha constante básica de toda
literatura desde a formulación do principio de mímese polaPoética de Aristóteles.
Nese sentido pasa a ser un dos puntos centrais da Teoría literaria á que compete
definir con nitidez os límites do seu concepto, e achegar así o seu concurso á
tarefa, a miúdo reclamada por diversos autores, de corrixi-la imprecisión,
polisemia e ambigüidade co que o principio realista se vén aplicando.
Non se trata, de ningún modo, dunha tarefa <loada, pois arredor do realismo
danse diversas implicacións todas elas de gran transcendencia. A primeira que
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se pode apuntaré a propiamente filosófica, pois, ó fin-e ó cabo, o termo realismo
foi utilizado por primeira vez neste contexto, a propósito da liorta dos universais.
Dela deriva unha clara implicación estética que, cando da arte da palabra se
trata, dá paso a consideracións propiamente lingüísticas.
Pero en todo caso, o que máis importa é encontrar unha concepción do
realismo que alcance un punto de equilibrio entre o principio da autonomía da
obra literaria fronte ás determinacións da realidade e as indubidables relacións
que aquela mantén con esta, sen as cales a literatura non xogaría o papel de
auténtica institución social que efectivamente cumpre, e perdería con toda
certeza o interese que move ós lectores de tódalas épocas a acercarse a ela.
A falta dese equilibrio dá lugar a senllas falacias na estimación da literatura
que ben poderiamos chamar, respectivamente, mimética e estética, ás que chegan
as concepcións e as praxes menos atinadas das dúas modalidades do realismo
como concepto crítico-literario nas que consideramos resumible o estado
actual da cuestión.
No realismo xenético, ou de «correspondencia», todo se fía á existencia
dunha realidade unívoca, anterior ó texto, ante a que se sitúa a conciencia
perceptiva do autor, escudriñadora de tódolos seus segredos mediante unha
demorada e eficaz observación. Todo iso dará como resultado unha reproducción veraz daquel referente, gracias á transparencia ou ó adelgazamento do
medio expresivo propio da literatura, a linguaxe. Como expoñentes teóricos
<leste realismo xenético sobresaen o naturalismo zolaesco e a teoría estética
marxista do «reflexo», en especial a partir das súas formulacións a cargo de
Georg Lukács.
Polo contrario, a segunda maneira de entender este fenómeno d~spraza o
eixo central do mesmo desde unha realidade que procede do texto, concienzudamente observada e reproducida con absoluta sinceridade polo autor, a un
mundo creado autonomamente dentro da obra. Este segundo realismo resulta,
máis ca da pura imitación ou correspondencia, da creación imaxinativa que
depura aqueles materiais obxectivos que poderían estar na orixe de todo o
proceso, e os somete a un principio de coherencia inmanente que os fará
significar, máis pola vía do estrañemento capola vía da identificación da propia
realidade factual. Gustave Flaubert exemplifica coa súa concepción da novela
a plenitude <leste realismo formal e inmanente que identifica, á maneira dos
neoplatónicos renacentistas, ó artista en canto creador de mundos co mesmo
Deus.
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Esta valoración da realidade na literatura sortea os perigos do mecanicismo
xenetista e interpreta a obra desde parámetros especificamente artísticos, máis
acordes por iso coa súa natureza esencial do que estarían outras referencias
externas, pero leva no seu seo un xerme de desconexión total entre o mundo
creado e a propia realidade. Exacerbado isto polo inmanentismo máis radical,
condúcenos a outro punto sen saída de signo contrario ó da chamada «falacia
intencional» ou xenética pola que se confundía a obra literaria coas súas orixes.
A prevención contra este último exceso xeneralizouse dun tempo a esta
parte coa axuda da perspectiva da recepción literaria como terceira saída para
un problema que non se resolveu cabalmente polas outras dúas implicadas no
proceso comunicativo literario. En efecto, o realismo xenético todo o basea na
relación do escritor co mundo do seu contorno, que aprehende por medio da
observación e reproduce mimeticamente da forma máis fiel posible. Polo
contrario, no realismo formal todo se centra na literariedade: é a obra en si o que
institúe unha realidade desconectada do referente, unha realidade «textual».
Concretamente, e seguindo no fundamental a Roman Ingarden e a Wolfgang
Iser, na dialéctica que se establece entre a obra como estructura esquemática e
a súa concreción nun obxecto estético pleno mediante o acto da lectura vai
implícito o marco de referencia fundamental para unha comprensión equilibrada do realismo.
A lectura que algúns, como Stierle, calificaron de «quasi pragmática» é a
propia dun realismo que ben poderiamos denominar intencional. Todo comeza
pola epojé do pacto de ficción, ou, como diría Coleridge, a «voluntaria
suspensión do descreimento». Despois vén un proceso de crecente identificación co mundo representado, ó tempo que deixamos de percibi-lo discurso
literario como factor desencadeante da ilusión. E por último, non regresamos
á actitude epistemolóxica anterior á nosa voluntaria epojé. O realismo nace,
pois, en nós, os lectores, por esa epojé non reintegrada, por unha suspensión
do descreimento que dá paso, sen solución de contim~idade, ó entusiasmo da
epifanía. Pola proxección reveladora da nosa experiencia da realidade sobre o
mundo por completo ficticio que a novela nos ofrece.
Pero non é este o tema da presente relatorio. Merece, polo demais,
consideración á parte e polo miúdo, dada a súa importancia indubidable.
Debemos, pois, descender do plano da pura teoría ó da realización efectiva e
histórica da literatura. E oeste sentido, o século XIX significou a grande época
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do realismo e da novela, que selaron daquela un fecundo pacto cun espectro
sumamente amplo de lectores.
Un dos fenómenos literarios máis salientables donoso século é precisamente o que algúns chamaron crise e en realidade non é máis ca renovación da
novela. Ese talante apocalíptico, que confunde evolución con morte e tanto
máis absurdo canto que se aplica a un xénero que estivo sempre aberto a tódalas
transgresións, nace, ó meu parecer, dunha identificación absurda do concepto
xenérico de novela coas súas realizacións máis brillantes do século pasado.
Delas deduciron un esquema de formas e contidos que consagraron como
modelo inalterable. Como, de feito, a novela da nosa época é diferente, a súa
peculiaridade foi tomada como heterodoxia, máis aínda, como un atentado, e
púxose en circulación o termo antinovela para referirse a ela. Olvidaban os que
así pensan que esa suposta antinovela -segundo afirma Camilo José Cela«non é a morte do xénero. É quizabes, o seu nacemento. Con Galdós, a novela
non saíra aínda da súa etapa intrauterina».
Tamén para o grande escritor Ernesto Sábato en vez de crise da novela
sería máis xusto falar de novela da crise pois ela foi, nos últimos decenios,
el gran testimonio de la condición humana en la crisis final de la civilización
tecnolátrica. Motivo por el cual, y al revés de lo que piensan algunos ensayistas y
filósofos, no solo( ... ) no está en decadencia, sino que representa la época más fértil,
compleja, profunda y trascendente de la novelística entera.

As súas palabras poderíaas subscribi-lo máis importante dos novelistas
españois decimonónicos, Benito Pérez Galdós. Nun discurso de 1897 expresa
xa a súa conciencia do trance de disgregación social e política, de unifor.midade
entre os grupos e clases e de vertixinosa evolución nas ideas que se aveciñaban,
pero a súa actitude como escritor de novelas era esperanzada, non pesimista.
Efectivamente, desde finais do XIX o mundo experimenta unha frenética
evolución que esquematicamente poderiamos resumir nun progresivo abandono do individualismo cara á colectivización. O desenvolvemento industrial
desarraiga o home da natureza e de comunidades naturais nas que cada
individuo contaba por si mesmo para amontoalo en grandes cidades, na masa
das cales se dilúe; os grandes avances tecnolóxicos no terreo das comunicacións
e os transportes póñeno nun continuo contacto cos problemas, modos de vida
e ambientes dos seus conxéneres, sen que por iso se libere dunha profunda
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soidade, dunha radical alienación e a máquina burocrática da que depende para
todo despersonalízao; o ritmo dos cambios e as renovacións acelérase de tal
xeito que nunha década prodúcense máis mutacións ca nún século da historia
anterior e, en definitiva, cada vez se fai máis escuro para o home o sentido de
todo o que o rodea. A consecuencia de todo iso é que a visión humana do mundo,
as ideas e os valores, se vexa afectada de modo considerable; e que o novelista,
que é un «sismógrafo» por usa-la comparación de Hugo von Hofsmansthal,
rexistre, igual cós demais artistas, este profundo cambio psicolóxico,
epistemolóxico e social. Proba diso pode se-la presencia de novas formas en
obras rigorosamente coetáneas en canto á súa elaboración e publicación ou que
sabemos que non se influíron, como acorre en Les F aux-Monnayeurs (1925),
de Gide, e en Point counter point (1928), de Huxley, publicada dous anos máis
tarde, ambas de grande importancia e extraordinaria similitude temáticocompositi va.
Un historiador trazou un panorama do naso século, ó que chama «a era da
protesta», a partir da gran crise de pensamento que a finais do século pasado foi
minando as bases intelectuais do vello réxime e que se consumiu precisamente
cara a 1920. A razón, a fe, a tradición, o experimentalismo positivista proporcionaban unha serie de verdades universalmente aceptadas, cunha estabilidade
na que radicaba o equilibrio humano e comunitario. Pero o propio
desenvolvemento da ciencia física e psicolóxica, o antidogmatismo e un cada
vez máis palpable irracionalismo atentan contra elas, xurdindo multitude de
tendencias de todo tipo que se negan a aceptalas. Na literatura como na
metafísica, o século XIX cría aínda na posibilidade de alcanzar unha verdade
absoluta, universal, válida para todos; polo contrario, nós disociámo-lo
verdadeiro e o absoluto. Quizabes non sexamos escépticos, pero si, polo menos,
somos relativistas. A este relativismo contribúen notablemente as achegas
filosóficas, ideolóxicas e científicas máis salientables da nasa época. O marxismo defende que as institucións e a moral dunha sociedade non son inmanentes
e inalterables, senón reflexo dunha clase dominante; a fenomenoloxía, disciplina estrictamente descritiva, aposta ás cadeas de razoamentos que constitúen o
espírito cartesiano, colócase antes de toda crenza e de todo xuízo e explora
simplemente o dado; por iso examina tódolos contidos de conciencia, pero non
dictamina sobre a súa verdade ou falsidade e recoñece que a intuición é unha
fonte lexítima de coñecemento en contra do predominio absoluto da razón e en
coincidencia coa filosofía de Henry Bergson que refuga así mesmo o concepto
· kantiano do tempo espacializado, substituíndoo polo tempo vivo, a «durée
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réelle», só perceptible intuitivamente. Pola súa parte Albert Einstein destrúe os
postulados da mecánica clásica negando o valor absoluto do tempo de Newton:
Todo corpo de referencia -di- tén o seu tempo particular; a especificación
dun tempo só tén sentido cando se indica o corpo de referencia ó cal fai relación esta
especificación.

Obviamente, fóra dun reducido ámbito científico non se propaga máis ca
un pobre resume da teoría xeral e a teoría especial da relatividade. Consciente
da súa inintelixibilidade para a gran maioría, o propio Einstein propoñía
explica-la relatividade do tempo con esta broma: a un galán que goza da
presencia da súa amada, unha hora parécelle un segundo, mentres que ó que se
sen te enriba dunha estufa iso mesmo se lle fará un século. Sen embargo, a pesar
desa insuperable dificultade, os artigos e libros que apareceron durante os anos
vinte e trinta vulgarizando as ideas einstenianas foron moitísimas, e ó final da
primeira gran guerra o éxito popular da relatividade igualou ó de Sigmund
Freud. A realidade, parecía predicar Einstein ós intelectuais, depende do punto
de vista de cada quen, e as súas ideas contribuíron a libera-la arte, a psicoloxía,
a socioloxía e outros tantos campos do pensamento humano da tiranía das leis
mecanicistas.
Así o viu, por exemplo, José Ortega y Gasset, un dos pensadores españois
máis universais de tódolos tempos:
La teoría de Einstein -dicía- es unha maravillosa justificación de la
multiplicidad armónica de todos los puntos de vista. Amplíese esta idea a lo moral
y a lo estético, y se tendrá una nueva manera de sentir la historia y la vida.

Non é estraño que Ortega se sinta atraído por estas ideas que encaixan ben
na súa doctrina filosófica do «punto de vista» segundo a cal:
la perspectiva es un de los componentes de la realidad. Cada hombre tiene una
misión de verdad. Donde está mi pupila no está la otra: lo que de la realidade ve mi
pupila no lo ve la otra. Somos insustituíbles, somos necesarios.

Así mesmo, o descubrimento da existencia como tema filosófico revaloriza o significado de cada vida individual. Karl Jaspers sostén que a verdade
filosófica non é independente do eu, senón válida en canto vive nel, porque o
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eu é a verdade realizada na existencia. O existencialismo, coma o perspectivismo
orteguiano, enmárcase dentro dese amplo relativismo do que estamos a falar.
Da influencia da decisiva achega de Freud á nova pin~ura e á nova literatura
tampouco se pode dubidar. Xunto á desconfianza perspectivística nunha
verdade absoluta, a psicánalise de Freud, a reflexoloxía do soviético Paulov e
o «behaviorism» do americano Skinner diminúen a importancia da razón no
complexo humano, que se ve agora como unha interrelación de forzas ben
conscientes ou subconscientes, ben totalmente fisiolóxicas ou exteriores, alleas
a toda interioridade. De novelas como as de John dos Passos ou La colmena de
Cela dedúcese que o home moderno sucumbe ante o triple determinismo da
fame, a sexualidade e a clase.social; é dicir, Paulov, Freud e Marx.
En suma, todo nos. induce a aceptar que a chamada crise da novela é
síntoma doutra crise profunda, social e intelectual á vez. Desbaratado dunha
vez para sempre o contacto co absoluto, admisible tan só a verdade que nace e
se sustenta no eu de cada un, aceptada a evidencia de que este, lonxe de ser
rexido pola razón, está minado de escuras conflictos subterráneos, ós novelistas
non Hes queda máis que asimilar estas evidencias e da-la súa imaxe dun mundo
roto.
A pintura faise abstracta cando a fotografía a libera da necesidade de
retratar; a novela vólvese máis complexa, máis densa intelectualmente, e de
lectura máis traballosa cando o cine a supera como simple relato dunha historia.
Elevado o seu rango dentro da literatura despois de longos séculos de ostracismo, cada vez cobra maior importancia o como da narración, non o que. Por iso
unha das tendencias máis características do xénero desde os anos vinte sexa a
chamada metanovela, na que o texto non é só o resultado final, senón tamén
proceso, pois non tanto se nos conta unha historia como a forma en que esa
historia se foi transformando en escritura. A esta renovación nos seus obxectivos
expresivos e os seus artificios formais hai que reduci-la suposta revolución da
mal chamada antinovela do século XX.
Se comparamos unha peza teatral cunha novela, por enriba dos seus
numerosos puntos de contacto --existencia dunha acción que se desenvolve no
espacio e no tempo a través duns personaxes que pensan e dialogan entre sidescubrimos unha diferencia substancial. Mentres na arte dramática todos eses
elementos chegan directamente a nós, os espectadores, na novela hai unha
mediación decisiva, a interferencia do que conta a historia, o narrador. Pois ben,
quizabes a nota máis chamativa que diferencia as novelas do século XIX e as
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do século XX sexa o que se denominou os «escrúpulos do punto de vista» ou
a limitación do autor. As conexións desta nova forma de face-la novela e a nova
actitude filosófica que acabamos de comentar salt~n á vista. A novela moderna
é esencialmente relativista. André Gide, nunha das obras que primeiro expresa
a sensibilidade contemporánea, Les Faux-Monnayeurs, pón en voz dun personaxe
que «nada é bo para todos, senón só para os que o eren así: non hai método nin
teoría que sexa aplicable indiferenciadamente a todos». Ramón Pérez de Ayala,
un dos escritores españois máis sobranceiros da época anterior á guerra civil,
fai da suma de perspectivas diferentes e aínda contrarias fundamento da súa arte
novelística en títulos como Belarmino e Apolonio. E o verdadeiramente fascinante da descrición de Marcel Proust é a multiplicidade de ángulos e enfoques
con que o narrador da súa sagaA la recherche du temps perdu acosa unha realidade
modificándoa ata a contradicción. Non é estraño por iso que de seguido se
relacionase a Proust con Einstein e se falase abertamente do «relativismo
proustiano».
Na novela tradicional o narrador actúa con envexable seguridade en si
mesmo, no que ve e en como o ve. Sabe ou adiviña, ademais, todo o concernente
ó pasado, presente e futuro da historia que narra. Cervantes defíneo moi ben no
Quijote (2,XL) con estas palabras:
( ... ) pinta los pensamientos, descubre las imaginaciones, responde a las tácitas
[preguntas], aclara las dudas, resuelve los argumentos; finalmente, los átomos del
más curioso deseo manifiesta.

Así, Balzac convértese, segundo unha irónica e expresiva comparación,
nunha especie de xefe de policía, que ti vese acceso ós ficheiros da Providencia.
A esta inefable, dogmática e cuasidivina omnisciencia, que nos impón unha
visión monolítica da realidade, engadíase algo típico en que o narrador se
mantén nun plano superior ó do público, fala como rapsoda, como vate, como
se a voz das Musas se nos transmitise a través del, pero oculto nun segundo
plano; estoutro narrador decimonónico non se esforza constantemente por
· acurtar distancia co «querido lector», ó que apostrofa e se dirixe, mesmo xa
desde o prólogo, orientando cos seus comentarios a interpretación, a «lectura»
que debe facer das pasaxes máis conflictivas, cando non de toda a obra que tén
entre mans. Polo contrario, o narrador deixa de ser agora o Asmodeo que
levanta o teito das casas e traspasa os veos das mentes, ó tempo que a novela
se vai desprazando da pura narración á rigorosa presentación, como pedía
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precisamente Ortega no seu difundido ensaio Ideas sobre la novela, de 1925,
que vén coincidir neste aspecto plenamente cun dos libros clásicos dos estudios
novelísticos The Craft of Fiction, de Percy Lubbok, tan só catro anos anterior:

Si en una novela leo: «Pedro es atrabiliario», es como si el autor me invitara
a que yo realice en mi fantasía a atrabilis de Pedro, partiendo de su definición. Es
decir, que me obliga a ser yo el novelista. Pienso que lo eficaz es precisamente lo
contrario: que el me dé los hechos visibles para que yo me esfuerce, complacido, en
descubrir y definir a Pedro como un ser atrabilario.

Isto é a nova novela relativista e obxectiva que alcanza o seu máximo
expoñente en obras como.as de Dashiell Hammett, moi influídas á vez pala arte
cinematográfica e a psicoloxía «behaviorista», negadora da dimensión profunda da persoa. O que esta escala considera fundamental no home, o seu
comportamento, as súas reaccións, as súas palabras, con prescindencia de toda
introspección, é o que precisamente a cámara recolle e nos ofrece cunha
inmediatez extraordinaria.
Pero onde quizabes se perciba mellar ata que punto a novela moderna é
esencialmente relativista é naquelas nas que o personaxe se valora como vía
única de acceso perspectivístico á realidade, de xeito que o narrador, lonxe de
sabela e controlalo todo, só nos canta o que ven determinados protagonistas,
método consagrado por Henry James no seu chamado majar phase. Mestre nesta
técnica, que xa ensaiara con éxito en The sound and the Fury ( 1929), William
Faulkner razoa a conveniencia do seu emprego noutra das súas novelas,
Absalom!, Absalom!, así:

Creo que ningún individuo posúe a verdade. Cégao a un. Un míraa e ve unha
das súas fases. Outra persoa mira e ve outra. Pero tomada en conxunto, a verdade é
o que todos eles viron, aínda que ninguén viu a verdade intacta.

Da mesma opinión é Philip Quarles, o personaxe-novelista alter ego de
Aldous Huxley en Point counter point, cando afirma que:

( ... )a esencia do novo punto de vista é a multiplicidade ( ... )Cada un ve( ... ) un
aspecto diferente do acontecemento, unha capa diferente da realidade. O que eu
quero é mirar con todos eses olios á vez.
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A exacerbación desta proposta conduce a unha verdadeira novela lírica
sobre a que nos ilustrará neste simposio o mestre Ricardo Gullón, autor dun
excelente libro sobre o tema publicado en 1984 no que relaciona este xénero
mixto cunha serie de elementos típico_s do movemento novelístico renovador,
como a interiorización do relato e un dos seus instrumentos -a «corrente de
conciencia», á que me referirei de seguida-; a ruptura da linealidade temporal
cara ó pasado , ou ben cara á simultaneidade dun presente descomposto en
múltiples sensacións; o impresionismo estilístico ou a descontinuidade nacida
de -son as súas palabras- a «consagración del instante como unidad narrativa».
En efecto, na novela lírica non importa tanto que o narrador e protagonista
nos conteos feitos da súa vida ou nos impoña totalmente a súa perspectiva canto
que en vez de presef!tárno-la loita titánica entre o seu eu e o mundo nolo ofreza
fundidos. Así o eu enxendra unha secuencia de imaxes configuradoras da
realidade ó tempo que se consolida e toma conciencia de si mesmo. O
protagonista é creador do universo narrado no que aparece inserto; o suxeito e
o obxecto identifícanse e o eu narrativo desempeña a mesma función có eu
lírico da poesía en verso.
No desenvolvemento dese proceso común, que leva -a unha progresiva
retirada das visións omnímodas dos autores-narradores a pral das perspectivísticas dos personaxes, xoga un papel considerable o procedemento
denominado «monólogo interior» ou «stream ofconsciousness » , descuberto por
E. Dujardin, de quen o tomou para o seu Ulysses J. Joyce, o seu definitivo
introductor na novela moderna. O que con el se pretende é reproduci-lo
pensamento máis íntimo, máis próximo ó inconsciente dos personaxes, anterior
a toda organización lóxica e, por suposto, tamén á súa completa articulación
verbal.
O que resulta certo tamén é que a novela moderna cos seus escrúpulos
mostrativos e relativistas esixe unha maior contribución do que Galdós chamaba
«ingenio leyente», o lector. Xa non responde, como antes, ó obxectivo primordial de contar unha aventura interesante para o entretemento e solaz do público.
Cada vez serán maiores as dificultades que presente pola súa carga conceptual,
filosófica ou simbólica, ou polo seu empeño en reflectir totalizadoramente
unha sociedade que se volveu máis complexa tamén. A nova novela tanto cobra
de reto canto deixa de ser diversión. E a isto contribúe de modo fundamental
a decadencia do argumento, entendendo por tal a organización do relato como
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unha sarta de sucesos encadeados no tempo e no espacio, constitutivos dunha
historia ben trabada e intelixible. Para maior dificultade, este rechazo coincide
coa ausencia do narrador omnisciente, que tanto axudaba ó lector, e coa confusa
exposición dos pensamentos dos personaxes proporcionada polo monólogo
interior.
No pasado século, un ensaísta inglés afirmou que tódalas artes aspiran
continuamente a identificarse coa música. Tódolos grandes escritores que
renovaron a novela, Joyce, Proust, dos Passos, Virginia Woolf, Valle-lnclán,
Ramón Pérez de Ayala, Gide, Thomas Mann, Faulkner, Huxley parece que
tiveron en canta a súa opinión. Títulos como Point counter point, do último dos
citados, The Alexandria Quartet, de Lawrence Durrell, La Symphonie pastora/e,
de Gide, ou as Sonatas, de Valle-lnclán, son ben significativos. Substitúese o
argumento tradicional por.unha trama temática, e este cambio é equiparable ó
abandono da melodía por construccións polifónicas como a fuga ou o contrapunto. En Les Faux Monnayeurs, o personaxe novelista, Edouard, no transcurso dunha conversa sobre Bach, dille ó seu mestre de música:
O que quería facer é algo que fose como «A arte da fuga» [deste compositor].

E non vexo por que razón o que foi posible en música non ha de selo na literatura.

Grande interese tén tamén un fragmento da obra citada de Huxley, cando
o narrador, aproveitando as suxerencias que suscita a «Suite en si menor» do
propio Bach, interpretada nun concerto, teoriza sobre o relativismo:
«Eu son eu», afirma o violín-; «O mundo xira arredor de min». «Ü meu arredor»
-reclama o violoncelo- «Ü meu arredor» -insiste a frauta. E todos teñen
igualmente razón e deixan de tela, ningún deles quere oí-los outros.

Na nova fisonomía da novela e a súa crecente dificultade de lectura inflúe
así mesmo a destrucción do personaxe clásico. Moitas das máis valiosas obras
do novo estilo adoptarán o revolucionario protagonismo colectivo, en vez da
ríxida perspectiva que achegaba o protagonista individual nas novelas
decimonónicas, que frecuentemente se titulaban co nome do personaxe máis
destacado: Oliver Twist, O primo Basilio, Madame Bovary, La Regenta, ou Le
Pére Goriot.
Os sociólogos da literatura interpretan esta substitución como o eco
novelístico ó tránsito dunha economía de libre concorrencia a outra de mo147

nopolios, proceso que, iniciado no século XIX, concluíu cara a 1910. Sen
apurar tanto os paralelismos, bástenos constatar que efectivamente o mundo de
hoxe xa non está configurado por individualidades superiores, senón por
grupos, partidos e, en definitiva, pola colectividade, fenómeno perfectamente
descrito en 1930 por Ortega y Gasset nun libro, a miúdo mal interpretado, de
amplo éxito eñ toda Europa: La rebelión de las masas.
Pois ben, esta evidencia sustenta toda unha filosofía literaria, e máis
concretamente narrativa, que leva o nome de unanimismo e foi creada polo
escritor francés Jules Romains. En esencia, o unanimismo é a concepción dos
grupos humanos como seres dotados de vida propia. Entre tódolos seus
compoñentes individuais circula unha corrente unificadora de orixe espiritual,
determinante desa nova unidade colectiva, o nome da cal procede da fusión das
nocións de unité e áme: o unánime.
Un dos meus desexos máis antigos -ternos no prefacio xeral da obra unanimista
máis importante de Jules Romains, Les Hommes de Bonne Volonté-

foi precisa-

mente o de buscar un modo de composición que nos permita escapar dos nosos
hábitos de visión centrada no individuo.

O mesmo poderiamos dicir doutro novelista ó que a miúdo se emparentou
con Romains, John dos Passos, que toma como asunto e protagonista unha
cidade, New York, en Manhattan Transfer (1925), e unha latitude, unha data
e unha era sociolóxica, o desapego industrial da primeira posguerra ata a gran
depresión económica en 1929, na triloxía U.S .A., na que unha serie de personaxes
trenzan as súas vidas perante os nasos ollas, mediante o hábil uso, compartido
por Romains, dunha técnica simultaneística sen que ningún deles, senón o seu
conxunto, sexa verdadeiro protagonista. Cónstanos tamén que James Joyce
pretendía no Ulysses, entre outras moitas causas, dar unha imaxe tan completa
de Dublín que se chegase a desaparecer un día, podería ser reconstruída a partir
do seu libro.
Mesmo naquelas novelas renovadoras que parecen conservar un protagonista individual advertimos unha equivalente disgregación do heroe. En Der
Prozess (1925) e Dar Scholss (1926), obras póstumas de Franz Kafka, non tén
carácter nin verdadeiro nome: chámase K e é unha nulidade, un calquera, imaxe
anticipada do home masa do que tanto se fala hoxe, o «home sen atributos» que
dá título a unha extensa novela do austríaco Robert Musil. Incluso nas novelas
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policiais a estirpe dos detectives sensacionais, como Sherlock Holmes, deu
paso a outros case insignificantes, como os de Hammett. Finalmente, o
«monólogo interior», ó mesmo tempo que nos rouba a súa exterioridade,
destrúe a súa coherencia psicolóxica e escudriña nos adentros do &_eu subconsciente.
Un novelista español contemporáneo, moi influencia~o no intelectual e o
artístico por Ortega, Benjamín Jarnés, reúne nunha das súas mellares obras,
Locura y muerte de Nadie, publicada en 1929, as <lúas vías de disolución do
protagonista tradicional a que nos referimos. Por unha parte, esta novela é a
traxedia bufa dun home masa, un Ninguén -como se adoita dicir e Jarnés di
no seu título-que para afirma-la súa personalidade fíxose tatua-la súa propia
sinatura.
Por outra parte, nun diálogo pertencente ó capítulo «Ü soldado descoñe~ido»,
maniféstase que as novas obras literarias «son novelas sen enfoques unipersQais.
O seu personaxe central é o coro. É unha masa». O novelista de vangarda terá
que crear «a novela rede», a «novela poligráfica, en lugar da xa aburrida
monografía» porque o home--obsérvese a coincidencia de propostas con Jules
Romainsnon é un piñeiro ou unha palmeira que crecen sol tos, no Norte ou no Sur; é un peón
de xadrez que tén un claro -ou misterioso- enlace con gran número doutros peóns
ou pezas maiores.

O tempo é outro dos piares do edificio novelesco. Nel fanse os personaxes,
desenvólvese a acción, resólvese a intriga, e esa dimensión temporal da novela
alcanza tamén ó receptor da mesma, que consume horas na súa lectura, e ó
propio instrumento de que se serve o escritor, que se organiza nunha cadea ou
secuencia de sucesións. Por iso se dixo, mediante un termo moi expresivo, suma
de <lúas palabras gregas, que a novela é sempre unha cronofonía, unha manifestación artística na que o tempo se erixe en compoñente fundamental.
Nada pode estrañamos, pois, que o tempo se convertese nunha verdadeira
obsesión para tódolos grandes novelistas que acabamos de mencionar, e que o
seu tratamento narrativo fose innovador, como resposta a unha nova cosmovisión.
Efectivamente, a nosa percepción do espacio, pero aínda máis a do tempo,
é moi distinta á dos nosos inmediatos antepa~ados. Pensemos, en principio, na
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teoría da relatividade, que modifica as nocións físicas absolutas dos mesmos.
Pero tamén en que, antes, o prazo dun cambio decisivo de calquera orde que
fose era moito maior có dunha vida; agora, polo contaría, moito máis curto:
cada home <leste século é testemuña de varios. Ademais, nun certo sentido, a
nosa época viu a conquista do espacio polo tempo: hoxe vóase de New York a
Londres en meños tempo do que na época da dilixencia se precisaba para ir
dunha cidade á veciña e os medios de comunicación proporcionados pola
avanzada tecnoloxía empequeneceron aínda máis se cabe o mundo, acrecentando de forma notable o sentimento de ca-presencia, de coetaneidade entre
tódolos homes. Así é como a conciencia do cambio físico, social e espiritual se
agudizou neste século e constitúe un dos elementos que máis claramente o
definen.
Esta preocupación temporal do século vinte tén tamén moito que ver co
descrédito da eternidade como base da antiga concepción do home e o seu
contorno. É aquí onde a nova noción do tempo e o relativismo entran en
contacto, pois a verdade xa non é intan~ible, senón que está sometida ó tempo,
á evolución histórica, xa non é reflexo dunha orde de causas eterna, invariable.
Por outra parte, o tempo adquire unha crecente valoración económica no
proceso de producción e consumo do moderno capitalismo~ como reflecte
laconicamente a expresión «time is money», e deixa de ser un asunto marxinal
para ocupar un pasto preeminente en tódolos campos de prospección da
moderna filosofía. Nomes como Bertrand Russell, Bergson, Edmund Husserl,
Jean-Paul Sartre ou Jean Guitton véñennos axiña á memoria.
De igual modo, se a novela é o xénero literario ó que corresponde a tarefa
de explorar e manifestar tódolos aspectos e tódalas dimensións do tempo, será
lóxico que algo especial acorra con el na narrativa actual. Curiosamente esta
crecente preocupación da novela moderna produce a miúdo «timelessness», é
dicir, a ausencia do tempo ou ucronía, lograda na novela mediante o
amortecemento do seu sentido durativo. Adóitase citar como modelo desta
«timelessness» Der Zauberberg de Thomas Mann. Nun sanatorio antituberculoso
perdido nos Alpes suízos, a duración está en suspenso, por mor dunha
distorsión persoal -e polo tanto, relativista- do tempo. Os días, as horas, os
meses, os minutos son nada para os personaxes.
O total deses nada --di a novela- non pagaba a pena ser tomado en
consideración( ... ) na eternidade imperceptible, o día que sempre era o mesmo.
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Para Thomas Mann, perder toda conciencia do curso do tempo é posible,

posto que - como conclúe o narrador- non posuímos ningún órgano para percibilo tempo, e polo tanto somos incapaces, desde un punto de vista absoluto, de
determinalo por nós mesmos e sen axuda de referencias exteriores.

En España Azorín representa fielmente esta tendencia á ucronía.
Outra modalidade renovadora na plasmación novelística do tempo é a
anacronía, entendendo por tal a ruptura da liña ideolóxica, o que axuda tamén
a que o descifrado da novela moderna sexa máis dificultoso.
Foi Marcel Proust quen _eximiu á novela da tiranía da estricta arde
cronolóxica ó descubri-la posibilidade de barallar dentro da narración varios
planos, tanto no tempo coma no espacio, e de facer desfilar así ante os ollas dos
lectores fragmentos distintos de realidade. Este achado do tempo recobrado que
Proust plasma na súa extensa saga A la Recherche du Temps perdu foi comparada moi atinadamente co descubrimento do tempo da relatividade, o tempo
que acompaña ó observador que se despraza no espacio. Tamén William
Faulkner despreza sistematicamente a cronoloxía «oficial» comunmente aceptada, e substitúea por outra máis viva, mellar dita, máis vital. Na conciencia dos
seus personaxes fúndense presente e pasado ó constituír éste tema e corporeidade
daquel. Os acontecementos narrativos non existen en canto tales desde unha
perspectiva exterior ós seus protagonistas ou testemuñas ata que son asumidos
posteriormente nun presente de conciencia.
O obxectivo dun terceiro gran grupo de obras preocupadas polo tempo é
o de manifesta-la duración coa maior viveza posible. E non existe outra forma
mellar de conseguilo que limita-la extensión temporal da historia narrada ó
máximo, de modo que a novela non abrangue, como era usual, anos ou vidas
enteiras dos protagonistas, senón horas ou como moito uns poucos días.
O Ulysses, de James Joyce, que vén a representar na literatura do século
XX o que o Quijote no XVII, é simplemente o relato dunha soa xomada, o día
dezaseis de xuño de 1904, na vida dun escuro axente publicitario de Dublin,
Leopoldo Bloom. Pero a extraordinaria densidade significativa deste curto
lapsus foi destacada por Jorge Luís Borges nun dos sonetos de Elogio de la
sombra:
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En un día del hombre están los días
del tiempo ( ...)
Entre el alba y la noche está la historia
universal.

A trampa e a-intriga perfectamente urdidas, desenvolvidas e conducidas na
novela decimonónica esixían amplitude na historia e rapidez no modo de
contala. Só así o público pode gozar, por exemplo, dos avatares vitais dun heroe
apaixonante como o Julien Sorel de Sthendal en Le Rouge et le noir. A decadencia desa concepción, consumada, como vimos, no noso século, trae consigo
a reducción temporal e a morosidade ou lentitude narrativa, que é un dos
requisitos que Ortega pide á nova novela.

Es un error - dicía- creer que [la intensidade] se obtiene contando muchos
sucesos. Todo lo contrario: pocos y sumamente detallados, es decir, realizados.
Como en tantas otras cosas rige aquí también el non multa, sed multum. La densidad
se obtiene, no por yuxtaposición de aventura a aventura, sino por dilatación de cada
una mediante prolija presencia de sus menudos componentes.

Así, ademais, - poderiamos engadir nós- o tempo que servía ó desenvolvemento dos personaxes e a intriga, pasa a desempeñar un papel
preponderante na obra, gracias ó cal percibimos intensamente a súa duración,
como resposta á obsesión temporal da nova sociedade e a nova cultura.
Non rematarei o meu relatorio, despois do panorama do realismo e a súa
renovación que intentei deseñar, contradicindo a captatio benevolentiae con que
comezara. Non vou analiza-las máis importantes obras novelísticas de Otero
Pedrayo co propósito de situalo a carón dos autores antes mencionados, como
partícipe das tendencias renovadoras así mesmo apuntadas. O longo <leste
simposio outros o farán con máis autoridade ca min. Mais non me resisto a
suxerir que a novelística oteriana é explicable nese mesmo contexto que quedo u
deseñado. Ben é certo que se trata dun escritor dunha extrema creatividade que
o leva, incluso, a practicar non só o que os ingleses entenden por novela
propiamente dita -a realista-, senón tamén esoutro xénero complementario
do romance do que son sinais distintivos a fantasía, o exotismo espacial e
temporal, negador da contemporaneidade, e un estilo deliberadamente retórico
e non transparente ou «verista» . E esto u a pensar, loxicamente, en obras como
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A Romeiría de Xelmírez (1934), O Señorito da Reboraina (1960) ou, mesmo
Fra Vernero (1934 ), que tén moito tamén de novela-ensaio, ou intelectual.

X unto a esta tendencia ó romance, e obras nitidamente realistas ó xeito
tradicional como por exemplo O mesón dos ermos (1936), atopámonos cunha
xeira de intimismo autobiográfico tanto na súa narrativa en castelán Adolescencia ( 1944)- coma en galega. Arredor de si paréceme o arquetipo
dunha novela lírica e intelectual á vez na que, tecnicamente, non falta un
emprego moi efectivo dunha forma peculiar de monólogo interior en terceira
persoa, e a presencia deses momentos de súbita revelación do sentido da
realidade que James Joyce gustaba chamar, por boca do seu personaxe Stephen
Dedalus, epifanías.
Aíndamáis, a primeiradas súas novelas, Os camiños da vida (1928), é unha
obra de indubidable pegada realista, quizais moi preto do ro man fleuve. Sen
embargo advírtese nela o esbozo do protagonismo colectivo, e unha práctica
dun realismo selectivo, cheo de hiatos e elipses, de trazo impresionista.
A Don Ramón Otero Pedrayo gustáballe repetir nos últimos anos da súa
vida unha frase: «Eu son como unha pantasma do século XIX». ¿Cal pode selo sentido desa autodefinición?. Recorrendo ós diccionarios rexeitamos axiña
a acepción de pantasma como «persoa fachendosa, grave e presuntuosa», aínda
que non tiverámo-la sorte de coñecelo e falar con el. Tampouco é pertinente o
significado de «visión imaxinaria», pois Otero non é un mito, como Ossian,
senón que foi por moitos anos unha rexa presencia na realidade, humana,
política e cultural, de Galicia.
Sérveme, polo contrario, a acepción que pantasma tén como «imaxe dun
obxecto impresa na fantasía, na imaxinación». En Otero Pedrayo paréceme que
a imaxe é a do poderoso realismo novelístico do século XIX no que nacera,
fecundada xa que lago pala fantasía da que falabamos hai un momento, e ó
mesmo tempo re-imaxinada. É dicir, renovada dun xeito orixinal, como o
fixeron moitos dos grandes artistas da palabra e do relato na Europa e na
América da nosa centuria.
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DON RAMÓN DENDE DENTRO. ALGUNHAS CLAVES
PARA A INTERPRETACIÓN DA SÚA OBRA

Xosé M. Salgado
Instituto da Lingua Galega

INTRODUCCIÓN
Todo escritor ou todo proxecto de crítica ou de edición dun autor preséntase
rico de sutís problemas. Se a isto lle engadímo-lo feito de enfrontármonos cun
home, a producción do calé unha das máis válidas, dilatadas e fecundas da nos~
historia literaria, certamente, as dificultades crecen e, ás veces, toda tentativa
de pescudar algún facho que guíe as nosas pasadas por un vieiro seguro, faise
pouco menos que infructuosa.
Así mesmo, tampouco debemos esquecer que o tratamento da obra
oteriana non pode ser elaborado coa sinxeleza dun debuxo que esquematice a
producción dun autor corrente e vulgar. Nunha hora, nunha noite, Otero
Pedrayo percorría ámbitos do pensamento que nós descubrimos a penas, logo
dunha longa camiñata.
O obxectivo da nosa exposición vaise centrar en tratar de desvelar algunhas
claves necesarias e imprescindibles para unha correcta interpretación da obra
oteriana. Propoñémonos pasar revista na primeira parte donoso estudio, a unha
serie de constantes que se repiten na obra de Don Ramón, para abordar nun
segundo momento, un conxunto de problemas concretos inherentes á obra de
Pedrayo, debidos tanto á errónea reproducción dos seus textos coma ó descoido
ou á consciente transgresión da «historia» por parte do autor de Arredor de si.

l. PERSONAXES, ESQUEMAS E MOTIVOS ITERADOS

Un lector familiarizado en certa medida coa obra de Otero Pedrayo, ó ler
algunha das súas páxinas, decatarase, en moitas ocasións, de que esa letra
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impresa que tén <liante de si, non é a primeira vez que os seus olios se pousaron
nela. Conxectura esta que o pode levar a un erro, xa que, ó mellor, foi a única
vez que bateu con ese texto. En realidade, ocorre isto, porque na obra oteriana
hai unha abondosa repetición de esquemas, motivos, situacións e mesmo de
personaxes.
Acontece o~tras veces que ese mesmo motivo ou personaxe de creación
oteriana se lle presenta ó lector como transfigurado ou, en certa maneira, oculto
e velado. Coma se dunha pescuda policial se tratase, é entón cando o lector terá
que acudir ós textos ensaísticos de Pedrayo, para poder así atopa-las claves que
desvelen os misterios dese xogo proposto polo Señor de Trasalba. Estamos xa
que logo, <liante dun proceso de interconexión entre o texto ensaístico de Otero
e a súa fabul ación propiamente dita. Carballo Calero xa puntualizara
atinadamente, que existían moitas «páxinas de meditación ensaística» nas
novelas de Otero Pedrayo 1
A través dalgúns casos concretos, vexamos eses esquemas repetidos
presentes na obra de Otero, o que en definitiva nos levará a falar dunha certa
confluencia entre a fábula e o ensaio oterianos.

1.1 . Personaxes

Coincidimos plenamente con Georges May cando afirma que «O novelista
extrae sempre os materiais da súa obra dun mesmo fondo, que é o da súa
experiencia persoal», o que trae como consecuencia que «a novela conserva
sempre algunha pegada desa orixe» 2 • Neste senso, Carlos Casares fixo unha
serie de precisións sobre algúns lugares e personaxes reais que aparecen
transfigurados en Arredor de si3.
Está claro que a capacidade de creación de Otero Pedrayo foi inesgotable.
Nos seus escritos teñen cabida todos aqueles personaxes que tanto mirou e que
tanto gravou na súa cabeza. Pero a función do creador é a de dar sentido ó que
ve. As xentes e mailas cousas, sen unha orde que as dispoña, semellan non ter
significado, tanto se pertencen ó mundo interior, da fantasía, ou ó do exterior,
da realidade.
Conforme a ese proceso de interconexión entre a novela e o ensaio
oterianos, irnos ver como se opera ese papel ordenador e transfigurador de Don
Ramón en torno a algún dos seus personaxes. Deteñámonos en tres deles.
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A) Un dos personaxes máis carismáticos para Otero Pedrayo é o do señor
Tenacio.

Aparece este coma ente de ficción en varios lugares da obra oteriana:
1) En Os señores da terra, primeira parte da triloxía que compón a novela

Os camiños da vida, o señor Tenacio é o mordomo de Don Caetano dos Doncos.
Aparece nomeado en <lúas ocasións:

a) Cumprindo un encargo que lle fai o seu amo ó morre-lo irmán da muller
<leste:
Morreu o irmán maior e Misia Xacinta chorouno de lonxe. O crego e mais o
señor Tenacio, o mordomo, alá foron pra se facer cargo dos bes herdados; unhas
terras co pazo competente en Trasdeza4 •

b) e dispondo os preparativos para a vendima no Pazo da Seara:
Po la mañán ben cedo, baixou o señor Tenacio o cachicán das viñas do Pazo da
Seara pra chamar algunhas mulleres que lle faltaban. Logo na de viña do Quintairo
comezou a vendima5 •

2. «Tinacio», vello petrucio, rexo, destemido e forte, é tamén o protagonista de Novelo, un contiño que Otero Pedrayo escribiu para o xomal compostelano La N oc he 6 •
Pero Tenacio, non ente de ficción senón personaxe real, ocupa un lugar de
especial relevo no maxín de Don Ramón:
1

a) Para Tinacio, «Ignacio Hermilla, o cachicán e amigo da casa», tén Otero
Pedrayo un recordo no seu Libro dos amigos:
Moitas testas de vellos teño visto sucedérense no coro e na Tribuna da Eirexa.
De todas aquilas figuras de homes de consello, bos carregadores de pan nos
chedeiros ó modo antigo quen máis se me representa no bailado das lapas do fogar,
nos solpores mainos sobre as herdades centeeiras da miña parroquia, é a do cachicán
e amigo da casa na miña nenez 7 •

b) Así mesmo, a súa lembranza está presente tamén noutro artigo escrito
por un Otero afundido na tristura polo pasamento da súa nai. O señor Tenacio,
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«senequista, gran conselleiro, e papador nas convidadas», tén un recuncho no
pensamento dun Pedrayo nostálxico e lembrador de todos aqueles que coñeceu
na súa casa de Trasalba e que, andando os anos, «van sendo terra no adral o eido sementado de inmortalidade- da parroquia»8 •
- Señor; os homes chamados pra cavar a horta non queren vir. E téñolle que
decir outra cousa. Se non disguste. Sonlle cousas da vida. O Tenacio, o maordomo
que naceu na casa, foi se. Eiquí deixa as chaves» . (Teatro de máscaras, Vigo, Edición
dos Antigos Alumnos de D. Ramón Otero Pedrayo, 1975, páx. 108).

B) Se o señorTenacio ou Tinacio, aparece nominado desta maneira, tanto
nos escritos de ficción coma naqueles nos que Otero lembra personaxes
coñecidos por el, non ocorre así noutros casos, onde se fai xa necesario apoiarse
claramente nos textos ensaísticos para poder desvela-la identidade real do
personaxe. Deteñámonos no caso de Don Antonio González Garbín.
No capítulo III de Arredor de si, instalado xa en Madrid Adrián Solovio,
o seu pensamento detense na figura dun D. Antonio, a descrición do cal
coincide, cando menos no elemental, coa semblanza que de Don Antonio
González Garbín fai Otero Pedrayo no Libro dos amigos.
Comparemos ámbolos dous textos:

Despoixa de desaunar andivo moito Adrián. Agora aprecia novamente o vivo
aire da mañán en Madrí. Estivo na Universidade, pasou por frente do Ateneo. O
sentarse canso en Pornos pra gastar un coktail apreciábase un pouco tristeiro e
lonxano. Mais rec uóu diant'un análisis severo. Facendo un cigarriño pensóu nos
dedos lixados pol ' o tabaco. «Man de catedráteco vello». Boa distraceón optimista.
Pasaba pol 'o seu maxín a teoría dos catedrátecos vellos. Don Platón. Pois soilo
profesaba o latín per accidens. Sua persoalidade foi de helenista. Cando dicía n 'un
andalús tatexo «Parménides » «Empédocles de Agrigento» «Luciano de Samosata»,
figuraba desfaguérselle na boca un figo sucrado. Tiña unha filla miuda e linda, un
pouquiño arrevellada, grosiña de falar de paxariño mimoso. De tempo en tempo
pubricaba un fo lletiño. Nin que se tratar do «Corpus inscriptionum latinarum» poi' o
tempo que ll 'adicaba e pol ' o mimo da ediceón. Sadisfeito voltaba a cátedra e os
paseios solitarios poi ' a Moncloa, sorrindo con orgulo amargurado da indefrenza do
púbrico. Humanidades. Verba lonxana e ferrnosa com'un grupo escultóreco da
Piazza de Florenza. D. Antonio tiña os dedos lixados poi' as tagarninas de soldado
ou contrabandista do bo tempo e sobre do eterno gabán levaba as estaxes xeolóxicas
de moitas com idas. Esprito entusiasta, amigo das tertulias das boticas e da brava
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paisaxe andaluza, estaba sin dúbida pesaroso de ter deixado a Faculdade de Letras
de Granada. Fóra mestre do Ganivet e co il probara a auga da fonte do Avellano.
Gastaba bombín coor chiculate com 'os eleitoreiros repubricáns da rúa do Calvario,
coma don Rodrigo Soriano, coma o elegante don Praxedes Zancada espranza da
democracia española. E tiña na frente un disforme toromeio que sufincaba o
sombreiro como un canicelo. A palabra dificuldosa i-ardente com'a terra das
Alpujarras, de don Antonio, resoaba na lembranza de Adrián. Priguizosamente
pasaron por ela outros catedrátecos -Algún día falaría d'ela. Un libro verdade encol
da Universidá. Fríos pasillos do caseirón da rúa San Bernardo. (Arredor de si9 ).
Asín «Garbín», sin tídoos, sin «don» como era chamado nos cráustros da
Universidade por os anos de 5 e 6, como o chamaba seu compañeiro de estudos Dn.
Marcelo ... Garbín soa a humanismo antigo, a gracia no comentario e na glosa, das
ideas e das formas e na vida, con cousas de sancristía de excraustrados inxeniosos,
de conversa de eruditos rica en ápices e peperetes de gusto, e da vella uliveira bética

o estilo de Estebanez Calderon.
Millor penibética. Garbín era de Motril, tiña no seu esprito brilos de marmores,
cromáticas de serras e de enxoitos verdes, foi Granada sua cátedra de mozo e de
home rexo e ceibe de estilo a lengua.
Poiderase coidar non ser <loado o sentimento da amizade entre o vello mestre
do tempo do verso clásico e a fina crítica sentimental e melancónica, e un estudante
non pouco xiróvago por as Syrtes do Madrid do comén do século, e por riba, no curto
espacio de un curso ... E non embargantes vive e alenta en min como de doce e
exemprar amizade a memoria de D. Antonio González Garbín.
E penso como todos os alumnos de Garbín-xa non han vivir moitos- teñen
de disfroitare do mesmo gasalleiro ben.
Pois Garbín rayolaba simpatía. Seu saber afogábase pechado, sin o espallamento,
e fortacimento da palabra. Quixera pra todos o mesmo disfroite da beleza nil
xornaleiro ben sufincando no estudo respeitoso, ademirativo, dos clásicos. Moito
gostaba de Plauto. Era seu xenio popular andaluz que turraba dos tipos do avarento,
onceneiro, do doncel namorado, co amor e simpatía das sinxelas formas de vida.
Pláuto siñifica a razon podente, non demostrable, a verdade verde de non <lomeado
pular abrileiro.
Por ilo Pláuto disfroita do amor dos sensitivos. E gárdanse na sua esgrevieza
tenros afalagos . Emprego o termo no senso de «pan esgrevio» apricado na miña
mocidade na aldea o pan broeiro, que con fame de camiño e de novidade tén boa
mantenza e gracia.
Garbín collía con mimo e amor como flor rara o verso de Safo ou o do coro
tráxico, aledabase 6 soio enxergar unha boa páxina de caraiteres gregos, pronuncia-
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ba con respeito nomes como o de Guillermo Sexismundo Teufel, profesor de
Tubinga, o de Wol f, o de Erasmo. Cando falaba de Castelar sabía a coor da hora, a
emoción dos ouvintes en enxamais se esquencía da tesis sobre Lucano do grande
tribuno. Gardaba tamén outras memorias con respeito: a de Ríos Rosas, a de
Simonet, a de Bardon o rexo humanista, nemigo do seglarizado o fino Camus, pro
por ri ba de todos pronunciaba con infindo amor e saudade a lingoa dificultosa, mais
al puxarreña do que granadina, de Garbín o nome de Ganivet. Pois o ilustre e
temperán conquistador de maya, chafarís andaluz xiado no norde en centileante arco
de razón metafísica, foi pra os poucos humanistas hispanos de entón o miragre de
candor e saber de xuventude de Mozart, de San Xoan, frol e maravilla, don de Deus
ben cedo fu xido, roubado, ou libertado. Garbín adicaba fermosas e desfolecentes
elexías, ramos de buxo salfridos de rosas alembranza do discípulo escolleito.( O libro
dos amigos'º) .

Así mesmo, no estudio que Otero Pedrayo fai arredor da figura do Padre
Feixóo, Don Ramón refírese a Garbín e a Marcelo Macías no sentido de se-los «dous
últimos humani stas españoles en el sentido clásico que hemos conocido», dato este
que disipa tódalas dúbidas que podiamos ter acerca do personaxe lembrado por
Adrián Solovio na súa camiñata por Madrid".

C) O terceiro dos personaxes no que irnos observa-la concomitancia que
se dá entre a ficción e a realidade, é o que aparece no con to tifulado M orto de
pé 12 • Fálasenos alí dun canteiro, o señor Bieito Paleteira, un home de «oitenta
anos», as amistades do cal «xa rubían nas glorias de luz do serán». É un netiño
eu o que se decata da súa morte, ó ver:
... como o avó lev aba moito tempo sen bulir, apoiado na parede. Chamouno. Tivo
medo e berro u... O vello, morto de pé, sorría ás gasalleiras campos as da lembranza
e da amizade floridas no azul entre as canteiras das nubes.

Vai ser tamén no Libro dos amigos no que Otero Pedrayo nos fala dun
home:

Nativo e herdado ben e con sona e creto antigo na parroquia de Rebordelo, flor
de Cotobade o nome do señor Benito ou Bieito foi máis do que en ningures respetado
dende o coto do Empalme deica Barbantes e polo de vagariño camiñar do sol do
verán dende Armeses á Peroxa 13 •

Tamén este señor Bieito é canteiro:
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Era vello. Gostaba dos contos. Sabía parolar co fume do cigarro. Tivo o seu
pasamento de pé na solaina da súa casa de Rebordelo en Cotobade. Ollaba, cecais,
prós lonxes as fantasías dun folión. Desfacíanse como os pazos e as xinés en bágoas
de lus.

1.2. A repetición dun esquema

Outras veces, é a descrición dunha mesma paisaxe a que está presente no
texto de ficción e no texto ensaístico.
Así, a carballeira de San Lourenzo en Compostela, escenario polo que
dirixen os seus pasos Paio Soutelo e o seu tío Adrián nas páxinas de «Ü
Estudante», aparecerá case exactamente reproducida nunha das páxinas que
Otero Pedrayo lle dedica a Rosalía de Castro, no seu Discurso de ingreso na
Academia Galega.
Vexámolas:
Un día cruzaron o bosque de S. Lourenzo. Gostoulle oPaio o nome de Trasouto
que lle traguía as mentes a aldeia patria, e propúxose na primaveira ir a repasar as
leuciós no acougo dos vellos arboredos amusgados de verde e branco poi-a invernía.
Poi-os carreiros cruzaban xentes labregas. -«Eiquí» dixo D. Adrián «din os
veciños que anda a estadea todal-as noites. Os homes mais valentes non s'astreven
a pasar despoixa do empardecer. Hai unha leenda estrana arredor d ' iste mosteiro».
O edificio deixado poi-a escraustación ofrecía un malencónico carís. A chuvia e os
aires entraban ceibes poi-as fiestras e as aves noitébregas aniñaban nas celdas. No
pateo respirabase un tristeiro arrecendo de morto pasado. Mais os buxos centearios
do craustro inda dibuxaban , marelos e mordiscados poi-a vellez, os istromentos do
martirio de S. Lourenzo e baixo a lixada coberta de cal aduviñabanse as sutís feituras
das arquivoltas, e capités. -»Eiquí asegún din acostumaba á isolarse un arcebispo
compostelán, Don Diego Muñoz, do século XIII. Debeu sere un home raro no seu
tempo. Din que s' adicaba á prautecas de maxia e astroloxía, poi-o que tivo a sona
que podes supoñer».(Os camiños da vida 14 ).

Debéulle atraguer fondamente a fermosa soedade do bosque e do convento de
San Lourenzo. Entón ninguén s'astrevía de noite a cruzar por ali; a hestorea
románteca d ' un satanismo impresioante pr'á época do arcebispo Muñíz xuntabase
o pasar das luces da estadea. Rosalía é grande describindo aquil illó desespranzado:
sendo nena, a serán da primaveira envolvía as roínas en arrulos de pombas; chilar
d ' anduriñas, scherzos do vento nas homildes herbas; chegaba o estoupar da roupa
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qu 'os fortes brazos das mulleres galegas lavaban na auga da fon te; apoiada na fría
pedra d 'unha arcada sentíu a sua orfandade: no esceario de pranto ermo en troques
das fermosas leendas dos frades, scherzóu a risada do Trasno: isa risada cruel que
mordeu 6 corazón de Ro salía com' a xiada mata as froles dos pomares no Abril. Mais
S. Lourenzo, poi-o menos, se non sentíi;t insultado poi-a desgraza; forado mundo
soilo vivía de lembranzas; reinaba n'il un pouco d'aquila soedade que Xuan Xacobo
procuraba na illa do lago de Bienne, Chateaubriand nos pequenos mosteiros do agro
román, Bécquer nos pasadizos mudéxares de Toledo. (Romantismo, saudade, sen-

timento da raza e da terra en Pastor Díaz, Rosalía Castro e Ponda/ 15 ).

1.3. Un motivo repetido
Será noutras ocasións unha anécdota histórica, anécdota que, como veremos, está tomada case ó pé da letra do relato doutro autor, a que se repita nas
páxinas das súas novelas.
Nunha tertulia referida por Otero Pedrayo nas páxinas de «Os señores da
terra», tertulia na que participan, entre outros personaxes, un exclaustrado, que
relata a orixe de Oseira, e un boticario, sae a reluci-lo nome do Conde de CasaEguía:

¡O Conde de Casa-Eguía! Hai retratos d'il nos pazos do Ribeiro. Pensaba o
boticario: - «C'o tempo cando as luces do Progreso alomeen 6 mundo inteiro,
quizais haxa parvos que esculquen papés vellos pra coñecer aquil tipo. Foi durante
varios anos capitán xeneral da Galicia: o lembralo voltaballe a mocidade: oposición,
disimulo, cospiratas, siñales nas fiestras, esculcas dos cregos veciños, longas
agardas por novas, ouvido atento as conversas namentras lle daba 6 tnorteiro na
botica, rábea adoecida cavilando no tirano. Como ser fora un home. Rexo, disposto,
corpo de ferro, capaz de cruzar a España d'acabalo e delevar 6 día tres Segredarías
de Despacho; mistura de xeneral do século XVIII, (etiqueta, probada cencia da
guerra, curtesía coma aquela de Fontenoy: «Señores gardas francesas, disparade
primeiro») e de guerrilleiro da Independencia. O xenio do pobo espertou d' aquela
e soilo lle quedou o gosto poi-a istrucción á prusiana 16 •

Precisamente, ese episodio da batalla de Fontenoy está referido por Otero
Pedrayo no capítulo V da súa novela Fra Vernero; pero, máis que dun relato
orixinal do propio Otero, podemos falar dunha traducción, excelente por certo,
da referencia que dese acontecer histórico fixo Voltaire na súa obra O século
de Luis XV.
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Unha mostra das páxinas de ámbolos dous textos desbotará todo tipo de
equívoco.

«Messieurs des Gardes frarn;aises, tirez».
2 do Maio do 1745. Campos de Fontenoy. Manda en xefe aos franceses o
Mariscal de Saxonia. Na retagarda están El Rei, os Delfín, toda eleganza, toda frol
de inxenio, caste e curtesía. Un loiro duque, Cumberland, manda aos vinte batallóns
e vinteseis escadróns ingreses. O Mariscal tiña disposto un sabio sistema de reductos
e na reserva a furia francesa. Mais a coluna ingresa como unha serpe mecánica,
adianta fría e metódica, impasible as cargas de franco e trunfa ca seguridade de un
siloxismo. Houbo que adiantar a frol do exército, os Gardas franceses. Cincoenta
pasos afastábanos dos Gardas escoceces e ingreses mandados poi-o Conde de
Albemarle. Os oficiás ingreses saudaron erguendo os chapeus. O duque de Biron, o
conde de Chabannes, todol-os oficiás de Gardas franceses responderon ao saudo. E
no intre solene, ao afiar a morte as suas farpas , Milord Charles Hay, capitán dos
ingreses falou: «Señores Gardas franceses , tirade». E respondeu o tenente de
granadeiros conde de Auteroche: «Señores, nós nunca disparamos os primeiros.
Tirade vós ». Na primeria descarga cairon dazanove oficiás dos Gardas
franceses.(Otero Pedrayo 17 )

Cependant les Anglais
gardes

fran~aises

avan~aient,

et cette ligne d'infanterie, composée des

et suisses, et de Courten, ayant encore sur leur droite Aubeterre

et un bataillon du régiment du roi, s' approchait del' ennemi. On était a cinquante pas
de distan ce. Un régiment des gardes anglaises, celui de Campbell, et le royalécossais,
étaient les premiers: M. de Campbell était leur lieutenant général; le comte
d' Albemarle, leur généralmajor, et M. de Churchill, petit-fils naturel du grand duc
de Marlborough, leur brigadier. Les officiers anglais saluerent les Fran~ais en 6tant
leurs chapeaux. Le comte de Chabanes, le duc de Biron, qui s 'étaient avancés, et tous
les officiers des gardes

fran~aises,

leur rendirent le sal ut. Milord Charles Hay,

capitaine aux gardes anglaises, cría: «Messierus des gardes

fran~aises,

tirez.»

Le comte d' Auteroche, alors lieutenant des grenadiers et depuis capitaine, leur
dita voix haute: «Messieurs, nous ne tirons jamais les premiers, tirez vous-memes.»
Les Anglais firent un feu roulant, c'est-a-dire qu'ils tiraient par divisions; de sorte
que le front d' un bataillon sur quatre hommes de hauteur ayant tiré, un autre bataillon
faisait sa décharge, et ensuite un troisieme, tandis que les premiers rechargeaient. La
ligne d'infanterie fran~ais ne tira point ainsi: elle était seule sur quatre de hauteur,
les rangs assez éloignés, et n 'etant so utenue par aucune autre troupe d' infanterie.
Dix-neuf officiers des gardes tomberent blessés a cette seule charge. (Voltaire 18).
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Cómpre salientar que o capítulo titulado «Europa», o quinto de Fra Vernero,
esixe de súpeto, non lle chamemos brusco, pero si un considerable cambio na
mente do lector, inmerso no complexo e denso mundo do relato, facéndoo pasar
a un texto puramente denotativo, feito por sucesivas anécdotas históricas.
Así, neste mesmo capítulo, baixo do epígrafe «Alba man da Archiduquesa»,
cóntasenos un episodio da vida de Mozart nena, coa rapaza María Antonieta,
«destinada a compartir o Trono e cadaleito da raza de San Lois» 19 • Anécdota
esta que é·obxecto doutro artigo de Otero Pedrayo, no que nos atopamos co nen o
Mozart nunha galería pala que esbara e que «foi ergueito por outra nena, a
archiduquesa María Antonieta, despois raíña de Francia e da dor. .. »2º
Así mesmo, a lembranza dos tres estudiantes HOlderlin, Schelling e Hegel
nesas mañás de Tubinga, onde «latexan no sol os degoiros idealistas
sementadores de ventas do espírito», presente nese mesmo capítulo quinto de
Fra Vernero 2 1, tén tamén o seu corresponden te eco noutra das páxinas oterianas22 •

1.4. A interconexión oteriana

Para completar este primeiro punto da miña exposición, CQnviría salientar
un trazo que non é nin exclusivo nin particular de Otero Pedrayo, pero é algo
que convén ter sempre presente ó poñérmonos <liante da súa obra.
No seu labor de creación, Don Ramón, como cabería esperar, utiliza os
seus coñecementos literarios e a súa ampla experiencia como crítico. Pertence
Otero a esa longa serie de autores -Balzac, Chateaubriand, Tolstoi, ValleInclán ...- , que incorporan ós seus relatos a experiencia da lectura dun libro.
Por razóns imperativas de tempo, o rioso cometido non pode estenderse a
un rexistro exhaustivo das interconexións entre a obra de Otero Pedrayo e a dos
seus escritores preferidos que, a fin de cantas, foron os que influíron nel. Con
todo, aínda que existan episodios concretos e cuestións de detalle comúns a
Otero con outros autores, cabe tamén dentro do posible algunha que outra
aproximación irrelevante e puramente casual.
Con semellante prevención, deterémonos no tratamento que Otero Pedrayo
dá ó xardín galega, motivo este non escolleito sistematicamente senón traído
a colación segundo o relativo azar da lembranza.
Do artigo do escritor ourensán: «0 xardín galega», entresacámo-las
seguintes liñas:
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O noso xardín precisa, fai intelixible o argumento «in potentia» da paisaxe.
Coma ela ten sucalcos e corredoiras, coma os horizontes mostra perspectivas
arredondeadas, doces, sen esquinales duros pois non gosta senón do sol e da sombra
salferidos en chuvia, en matís, en melodía. Hai no pazo curtesanía de salón reflexada
nas arcadas de mirtos, nos bancos con terciopelo de musgo, nos contos das avoas
roseiras sempre un pouco saudosas, un amor do puro norte nas aransarías, un amor
do sul nos laranxeiros coma celtismo e latinismo no espírito

d~

raza. Procura ca

beleza inútil do alcipreste afastarse só un pouco, sen desprezo, da beleza útil dos
pomares e dos albres da campía. Non quera estrófica métrica do xardín clásico nin
ser refuxio rústico coma o xardín inglés nin outras ruinas que as vexetales dos
troncos vellos.
Ordénase cunha intención barroca pouco aparente pra non deixar sentir a
tiranía do sistema, en fuxida de perspectivas, recuncho insospeitado, cadros e
macizos ca ceibe traza das cerámicas folklóricas e dos ornamentos das mantas
tecidas na casa. Xardín de pazo ou de mosteiro pódese adaptar a ser parque cidadán
cando desapareza o método municipal de salós paralelos e a tristeira manía da
imitanza andaluza nises xardís que en días de neboeira en troques de se idealizar en
beleza vaporosa parecen morrer dun costipado. Valle-/ nclán poidera, cicais, escribir
a metódica do xardín galego 23 •

Segundo se desprende das propias palabras de Otero Pedrayo, Valle-Inclán
será alguén a imitar no referente ás descricións dos xardíns. Non é de estrañar
xa que logo, que un dos poucos xardíns que aparecen na obra oteriana, garde
algo máis ca unha certa similitude con algún outro descrito por Valle. Certamen te,
o xardín do «Pazo das cinco chagas», polo que pasean as Tres Marías do conto
de Otero Pedrayo, mostra un semellante parecido con aqueloutro polo que,
curiosamente tamén, as Cinco Marías, fillas da princesa Caetani, acudían a
recibi-las raiolas do tépedo sol de primavera na italiana e moi nobre cidade de
Ligura.
Cotexémo-las <lúas descricións:
As cinco loiras, brancas, lanzás, portaban ca gracia das cabeleiras de ouro a
gracia dos nomes. As tres maores as Tres Marías: María do Carme, María Rosa,
María do Pilar. Fora vontade da nai. Nos seus ensoños de xoven esposa ollabaas
dend' as vidreiras do pazo, por riba dos laranxeiros de froito invernizo, brilar
latexantes de pureza astral no ceo de Orián. As duas máis nenas levaban nomes de
pedras preciosas: Xacinta, Margarida. A Margarida tiña no berce un ollar de sinxela
saudade pois non conocera os bicos ·da nai.
E pasadol-os primeiros meses de loito e de invernía, cando

o pai lle brillaba

máis amiudo un sorrir nos beizos, e se alonxaba aquil badelar da parroquia e o frío
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da branca frente bicada

a lús

dos cirios -unha cousiña adourada, preciosa e

medoñenta-as tres Marías saían poi-o xardín e con elas entraba a primadeira coma
si as estivese agardando disimulada entr'os buxos. Collidas da mau faguían
descobertas á cotio: o merlo canta no parral porque a sua noiva está escondida na
xasmineira, as roseiras do rosal de rosas brancas desfollanse dese guida porque están
_ tristes poi-a morte de quen o trouxo de pequeniño, as anduriñas detéñense no mainel
das fiestras, contándose a historia das suas áboas que arrincaron as espiñas da coroa
de El Señor, o alcipreste fai curtesía incrinándose xentil

a señora Lúa cando ven

vestida de branco pol-o camiño do ceo levada en carroza de nubens, abaixo nos
lameiros sombrizos e mollados hai un terribre lagarto que come a xente, mail-o rapás
das vacas qu 'é valen te coma un príncipe váino á matar e ca sua fermosa pel faremos
un adorno pra a sala. Os camiños do xardín faguíanse sendas eraras no pomar
frolecido de brancas froles, e logo nas nabeiras eran carreiros labregos onde había
pisadas graves de gado, pisadas miudiñas de nenos e grandes e calcadas de pés
espidos de home. 1 eles levaban, alá embaixo o río que morría pouquiño á pouco no
mar. Poi-o río rubían á folgar as lanchas á vela e roáis aló, tral-a curtina mesta dos
piñeirás, espallábase a grandeza da ría, vibradoira de sol, escura de refrexos de
nubens, cinguida de escumas algareiras, pechada por grandes montes que pra
comulgare ca hostia do sol puñanse todal-as seráns o seu traxe violeta de bispo.
(Otero Pedrayo, «0 pazo das cinco chagas» 24 )
La biblioteca tenía tres puertas que daban sobre-una terraza de mármol. En el
jardín las fuentes repetían el comentario voluptuoso que parecen hacer a todo
pensamiento de amor, sus voces eternas y juveniles. Al inclinarme sobre la
balaustrada, yo sentí que el hábito de la Primavera me subía al rostro. Aquel viejo
jardín de mirtos y de laureles mostrábase bajo el sol poniente lleno de gracia
gentílica. En el fondo, caminando por los tortuosos senderos de un laberinto, las
cinco hermanas se aparecían con las faldas llenas de rosas, como en una fábula
antigua. A lo lejos, surcado por numerosas velas latinas que parecían de ámbar,
extendíase el Mar Tirreno. Sobre la playa de dorada arena morían

mans~s

las olas,

y el son de los caracoles con que anunciaban los pescadores su arribada a la playa,
y el ronco canto del mar, parecían acordarse con la fragancia de aquel jardín antiguo
donde las cinco hermanas se contaban sus sueños juveniles a la sombra de los
rosáceos laureles.
Se habían sentado en un gran banco de piedra a componer sus ramos. Sobre el
hombro de María Rosario estaba posada una paloma, y en aquel cándido suceso yo
hallé la gracia y el misterio de una alegoría. Tocaban a fiesta unas campanas de aldea,
y la iglesia se perfilaba a lo lejos en lo alto de una colina verde, rodeada de cipreses.
Salía la procesión, que anduvo alrededor de la iglesia, y distinguíanse las imágenes
en sus andas, con los mantos bordados que brillaban al sol, y los rojos pendones
parroquiales que iban delante, flameando victoriosos como triunfos litúrgicos. Las
cinco hermanas se arrodillaron sobre la yerba, y juntaron las manos llenas de rosas.
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Los mirtos cantaban en las ramas, y sus cantos se respondían encadenándose
en un ritmo remoto como las olas del mar. Las cinco hermanas habían vuelto a
sentarse. Tejían sus ramos en silencio, y entre la púrpura de las rosas revoloteaban
como albas palomas sus manos, y los rayos del sol que pasaban a través del follaje,
temblaban en ellas como místicos haces encendidos. Los tritones y las sirenas de las
fuentes borboteaban su risa quimérica, y las aguas de plata corrían con juvenil
murmullo por las barbas limosas de los viejos monstruos marinos que se inclinaban
para besar a las sirenas, presas en sus brazos. Las cinco hermanas se levantaron para
volver al Palacio. Caminaban lentamente por los senderos del laberinto, como
princesas encantadas que acarician un mismo ensueño. Cuando hablaban, el rumor
de sus voces se perdía en los rumores de la tarde, y sólo la onda primaveral de sus
risas se levantaba armónica bajo la sombra de los clásicos laureles. (Valle-Inclán,
«Sonata de primaveia» 25 )

É evidente que a páxina de Otero Pedrayo garda un certo aquel coa de
Valle-lnclán, pero trátase, ó noso modo de ver, dunha afinidade de detalle, en
tanto que o conxunto do relato de Otero está bastante lonxe do de Valle.

Non podemos esquecer tampouco, a presencia dunha estética finisecular
común a ámbolos dous autores; estética que tería a súa orixe en Gabriele
D' Annunzio e en Barbey D' Aurevilly. Por outra banda, é un feito común que
a influencia dun grande artista como é Valle-Inclán se faga sentir con moita
forza nos artistas de dotes menores, pero este non é o caso, xa que, segundo o
noso punto de vista, a páxina de Otero Pedrayo, artista de primeira liña, é sen
dúbida ningunha esteticamente superior ou, cando menos, similar á de Valle.

11) LAPSUS E TRANSGRESIÓNS NA OBRA OTERIANA
Centrarémo-la segunda parte da nosa exposición, tentando de examinar
unha serie de lapsus nos que, consciente ou inconscientemente, cae Don Ramón
ó longo das páxinas da súa obra. A nosa análise irá en catro direccións:
11.1. Os posibles lapsus calami
A vontade de Otero Pedrayo de dota-lo seu relato dun marco erudito
maniféstase nas continuas alusións que aparecen nos seus textos, algo pouco
usual nun novelista. É precisamente, cando trae a colación unha cita como
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apoio do que el está a escribir, na maior parte das ocasións, reprodúcea
erroneamente. lsto pode deberse por unha banda, a que o autor ourensán rara
vez corrixía os seus escritos, feítos case sempre a man e por outra, como
veremos posteriormente, é probable que Otero citase de memoria e esta, ás
veces, lle xogase malas pasadas.
Algunhas mostras significativas servirannos de exemplo para o que
acabamos de expoñer (Na columna da esquerda irán os versos no idioma
orixinario dos seus autores e na dereita, tal como aparecen reproducidos na obra
oteriana).

al)
A te, de l 'essere
Principio immenso,
Materia e spirito,
Ragione e senso; 26
A te d 'elle essere
principio inmenso,
materia e sprito
ragioni e senso 27
a2)
E pugna e prédica
Sotto la stola
Di fra' Giro lamo
Savonarola28
Pugna e predica
Sotto l 'estola
de Fra Girolamo
Savonarola29
b)
All' ombra de' cipressi e dentro l 'urne
Confortate di pianto e forse il sonno
Della marte men duro? 3º
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Al' ombra de cipressi e dentro l 'urne
Confortate de pianto e forse il sonno
Della morte men duro? 31

c) Deteñámonos no seguinte exemplo. Chateaubriand abre as súas
M émmories d' outre tombe co verso do libro de Job: «Sicut nubes ... quasi
naves ... velut umbra» 32 • Pois ben, Otero Pedrayo, case ó comezo do seu libro
sobre Don Marcelo Macías, fai mención do devandito verso lixeiramente
trastocado: «Sicut soles, sicut naves, velut umbra» 33 , para engadir un pouco
máis adiante:
En su vejez Chateaubriand, desnudo de bienes, rico de glorias, no buscó para
lema del mundo de recuerdos de las Memorias de Ultratumba otras palabras que las
del salmo mencionado 34 •

Estamos, posiblemente, <liante dun caso de mala memorización do verso
latino por parte de Otero Pedrayo. Non é normal que Pedrayo se trabucase neste
caso concreto, xa que, nun dos seus artigos, aparecidos catorce anos antes da
publicación da semblanza sobre Don Marcelo, batemos co mesmo verso, co
erro sinalado anteriormente:
Cada pobo debe escoitar oscuramente nas infindas arelas da alma colectiva,
claramente determinada nas palabras dos poetas creadores, isa promesa deitada por
O Señor. Unha voz moitas veces obscurecida por outras voces pasaxeiras, moitas
veces aldraxada no nome de falseiros cosmopolitismos. Se se deixan levar delas os
pobos culpables pasarán sicut soles, sicut naves, velut umbra 35 •

Mais non soamente se aprecian estes lapsus ca/ami cando aparecen citas
de autores con idiomas distintos ós de Don Ramón. Noutras ocasións, é unha
data a que, caprichosamente e sen motivo aparente, aparece descolocada.
Pagamos unha cala en dúas obras de Otero, pertencentes a distintas épocas e
escritas, así mesmo, en diferentes rexistros idiomáticos.
1) En Fra Vernero topamos con <lúas datas, portadoras ámbalas dúas do
signo de traxedia e que se prodigan a miúdo na obra: un 28 de outono de 1748
e un xenérico 24 de Febreiro. Vexámolas por separado.
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a) O 28 de outono de 1748.

Asistimos nun primeiro momento, ás lembranzas, que un Zacarías Werner,
xa escritor consagrado, tén das verbas que de neno escoitou de beizo's da súa nai,
sobre a fatalidade que pesa sobre a súa familia. O triste sino tén a súa orixe,
cando o avó materno de Zacarías, un pastor protestante, canso de predicar no
deserto e «cedendo á tentación maldeciu a hora da súa nacencia, dubidando da
misericordia de Deus» 36 • O neno Zacarías esculca nas páxinas dunha vella
Biblia do século XVI que había na súa casa, e alí:
( ... ) estaban escritas as datas da historia da familia: nacementos, festas,
nunpcias, pasamentos. As lamentaciós e as profecías parecían afitadas contra o
pobre neno, non o consolaban as doces armuíñas do Psalterio nin tampouco era pra
il as trunfadoiras penitencias de Job. As notas das marxes finaban nun berro escrito
ca tinta máis nova, e a data da maldición. Soio puña: «Fadalidade». As letras
pechaban a morte da espranza37

Logo de que Werner asista á súa nai nos seus derradeiros momentos, ó
morrer esta:
Werner recolle o soio herdo do patrimoño familiar, herdo poderoso, terrible:
a Biblia do século XVI. Soaba o laio infernal na nota dunha marxe do libro de Job:

28 de Outono 1748. Berro da derradeira condenación dun peito humán 38 •

Sen embargo, pouco despois, vemos a un Werner totalmente bébedo,
lembrando dúas datas, omnipresentes no seu maxín, e que o abouran de cotío:
«Dúas datas, dúas diversas estrelas misturan na miña vida os seus raios fadaes:
20 outono, 24 febreiro» 39 •
A data do 24 de febreiro, como logo veremos, si que é significativa na vida
de Werner, pero nada sabemos dese 20 outono que aquí aparece. Estamos, ó
meu modo de ver, diante dun evidente erro tipográfico 40 •
b) O 24 de febreiro.

Con este título, Zacharías Werner compuxo unha traxedia de tendencia
fatalista 41 , o argumento da cal nos é ofrecido na biografía novelada que Otero
Pedrayo fixo sobre o dramaturgo alemán42 , e mesmo un capítulo de Fra Vernero,
o terceiro, titúlase «24 do Entroido» 43 •
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No seguimento que Don Ramón fai do personaxe Zacarías Werner,
observamos que a data do 24 de febreiro tén para este lembranzas significativas:
Werner sentía con medo e ao tempo ca legría de ter atopado unha certidume
fadal como dos neboentos mundos maquiados con febre nas horas de furiosa
creación literaria, íase precisando como meteoro crudel e certeiro na súa linguaxe
expresivo de certos destinos significativos a significanza daquila data: 24 de
Febreiro44 •

A marte da nai do escritor e a dun amigo do propio Zacarías teñen lugar un
24 de febreiro:
Agora era Werner un pobre cativo como tódolos cativos e cando na mañán do
24 ca branca luzada fuxíu a branca almiña da nai, Zacarías Werner, o xenial, o tolo,
o energúmeno, o cósmico poeta das orixes da conciencia báltica, o disforme e
monstroso romántico celebrado en tódalas cervexerías da Germania por estudantes
e intelectuais, foi un home chorando bágoas sinxelas, bágoas humáns, e puido
escribire as liñas meirandes que tódolos seus versos: «Deus feriu meu curazón cun
martelo de bronce. Morreu a miña nai o 24 de Febreiro, anal da morte do meu amigo
Muisch 45 •

De aí que careza de sentido a presencia dunha nova data nas páxinas da
novela. É o momento no que atopamos a Werner en Berlín, logo do encontro
no bosque coa mociña católica de Baviera:
Un pasado orguloso e vingativo, un presente de gloria filosófica, de paixón
germánica erguíase no esprito de Werner e despreciaba a paganía da mociña
católica. Na fuga maxinativa asociouna co misteiro dos monxes de Bielany, co
degaro das greas de pobres servos poloneses faguendo baixo a neve lonxás pelerinaxes
aos santuarios mariáns da súa terra bárbara e decadente. Mais esgotada a argumentación ficaba diante do vaso co espavento do 11 de Febreiro, co berro apocalíptico
da nai e nin a sombra heroica de Lutero tiña un consolo novo prá soedade do séu
cantor4 6 •

Non podemos falar aquí dun erro tipográfico de características similares ó
comentado anteriormente. Así mesmo, tampouco é probable que da pluma de
Otero Pedrayo se escapase á lixeira a data do 11 de febreiro, xa que o 24 do
mesmo mes, tiña que estar presente no maxín do escritor ourensán cando
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compuña a biografía novelada de Zacharías Werner. Ante da imposibilidade de
poder consulta-lo manuscrito de Otero, inclinámonos máis ben, por unha
errónea interpretación, por parte dos impresores, da letra do polígrafo ourensán
porque, en realidade, non existe a menor posibilidade de que a data do 11 de
febreiro encaixe en ningún dos episodios novylados da vida do dramaturgo
alemán.
2. Noutra obra de Otero Pedrayo, recentemente publicada, La Fiesta del
Conde Bernstein, volvemos atoparnos cunha data que en nada corresponde nin
remite ós acontecementos que se van desenvolvendo ó longo das páxinas da
novela47 •
Adalberto de Bernstein, o protagonista da novela, no café Pedrocchi de
Pádua, contrata a uns cómicos para unha festa que vai dar no seu castelo de
Inselberg. Logo de asinaren os contratos:
se despidieron todos con grandes efusiones de simpatía y alabanza al anfitrión,
empresario, director de escena y público e una pieza. No volverían a encontrarse
hasta más de tres meses después, el 24 de Febrero48 •

Dende diversas partes, os invitados van chegando ó castelo para a festa,
nese mesmo serán do día 24:

Muchas carrozas, cabriolés, coches de camino, corrían en la tarde del 24 de
Febreiro hacia el castillo de Inselberg. Desde las granjas y las posadas las miraban

pasar ojos asombrados de campesinos. No era la ruta ordinaria de la corte y de los
dignatarios ducales. En las carreteras que llevaban a Inselberg crecía fa hierba. Al
entrar los carruajes en el bosque la tarde breve parecía anegarse en noche 49 •

Coñecemos non soamente o día, senón tamén o ano no que se desenvolven
os acontecementos. Escoitémo-las verbas do tío de Adalberto, o barón Ernesto
de Brahe:

Hoy 24 de Febrero de 1822 cumplo los 87 años pues he nacido en igual día de
1135. Ignoro si mi sobrino Adalberto a quien por cierto no he visto ni saludado
;a¡IM'!:S<ar (sic) de estar como fantasmal invitado en su castillo, ha tenido en cuenta esta

fecbas 0 •
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Esa mesma noite desaparece un dos convidados á festa, a loira Otilia, á que
buscan os campesiños do lugar ó día seguinte:
En pleno día, ya desvanecidos los últimos rumores de la Fiesta, las gentes que
la buscaban guiadas por la leve huella de unas sandalias en el barro frío, creyeron
al ver su cuerpo flotando en las aguas heladas del estanque que la reina de las hadas
había decidido morir para ofrecer a los mortales el melancólico regalo de una belleza
sublimada por la muerte y desde aquél día, sobre los cambios y destrucciones
sufridas por el bosque secular de Inselberg queda envolviendo al triste estanque la
admiración piadosa de los campesinos, de los leñadores, de las jóvenes de las aldeas
de Friedenhofen o Hohendorf quienes todos los veinticinco de Febrero arrojan
coronas de flores a sus aguas y mojan en ellas sus trenzas con la ilusión de acendrar
el oro de sus cabellos 51 •

Busca que remata con éxito, xa que:
Poco antes del mediodía recogieron las galerías y las ventanas de Inselberg los
lamentos de las campesinas que en pompa ingenuamente conmovedora transportaban el cuerpo de la rubia Otilia52 •

E o Conde Bemstein, triste e desacougado polo xiro que tomaron os
acontecementos, permanece no seu castelo na compaña do seu amigo Schlosser,
o cal «no quiso dejar a Adalberto solo ante la inminencia de la noche del 25 de
Febrero» 53 •
Así pois, a festa que dá o Conde Bemstein no seu castelo e os tráxicos
aconteceres que se van xerar nela, sucédense entre os días 24 de Febreiro, de
aí que resulte un tanto sorprendente o feíto de que Adalberto de Bemstein,
instalado xa fóra de Inselberg, teña na súa mente outra data que en nada fai
referencia nin remite ós acontecementos anteriormente ocorridos:
Andando el tiempo, el conde Bernstein en los descansos de su nueva vida de
trabajos e inquietudes pensaba muchas veces, paseando por las orillas del Sund
danés o contemplando helados mármoles en el taller del escultor Thordwaldsen, si
su juventud en el bosque de Turingia y aquélla noche del 22 de Febrero en el castillo
de Inselberg habían sido realidad o un largo y sostenido capricho en que un genio
alado y alternativamente benévolo y maligno, siempre un poco humorista había
dado rienda suelta a sus imaginaciones dramatizantes utilizando muñecos de carne
Y hueso y burlándose del propio Adalberto y su pericia de director de escena
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sutilizado en los teatros de la farándula italiana. Algún amigo a quien años después
relató algo de lo acontecido en aquélla fiesta, se contentó con arrancar una escéptica
bocanada de humo y conceder evitando las conclusiones precisas: «Es un sueño
hermoso y nebuloso de Juan Pablo Richter! »54 •

11.2. A consciente transgresión da historia

Hai un episodio da vida de Voltaire referido por Otero Pedrayo en Fra
Vernero que precisa dunha serie de puntualizacións. O texto é o seguinte:
Mr. de Voltaire, aos oitenta e catro anos deixa o seu acougo de Ferney e viaxa
a París. Vai estrear unha traxedia clásica, facer de cocón á corte e á Sorbona, recibir
a derradeira apoteose e .... morrer. Para as xeracións é un mito, moitas xentes dubidan
que sexa vivo, o desdén de Lois XV mantivoo alonxado de París, a el o mellor
parisién do mundo. Enciclopedistas, francmasóns, académicos, estoupan de alegría.
¡Vai chegar o paladín da xusticia e da Razón! San Sulpicio, o Arcebispo, calan, a
Corte ten medo. Na viaxe, ao preguntar os axentes do Fisco, Voltaire responde:
«¡Coido que aquí non vai outro contrabando ca min! 55 •

En efecto, Voltaire regresa definitivamente a París o 1O de decembro de
1778 e nesta cidade terá o seu pasamento na noite do 30 ó 31 de maio dese
mesmo ano, á idade de oitenta e catro anos. Pero a anécdota referida por Otero
Pedrayo tén lugar no ano 1753, cando Voltaire, molesto co que fora o seu
protector durante tres anos, o rei Federico 11 de Prusia, alegando unha doenza,
abandona PostElam e decide volver a Francia. Mais, ó chegar a Francfurt, uns
axentes de policía de Federico 11 reclámanlle un suposto libro de poemas feitos
polo propio rei; é entón cando Fran~ois-Marie Arouet Hes di aquilo de: «Ma foi,
messieurs, je crois qu'il n'y a ici de contrabande que moi!» 56 •
Virá despois, a partir do ano 1760, o retiro de Femey e a definitiva volta
a París, logo da morte de Luis XV:
O dez de febreiro do 1778 Voltaire camiña axiña polo Quai de Orsay: leva o
seu grande abrigo, a disforme peluca demodée do tempo da Rexencia, o gorro roxo,
garnido de pel. Volve a ser o fino parísién. Respira o aire lembrado con saudade en
Postdam, en Ferney. Está ledo o vello de oitenta e catro anos. Acólleo con triunfo
a Academia. Os cativos foxen das casas para ilo saudar. Estoura a moitedume a noite
da estrea da traxedia e ao voltar do teatro as antorchas que alumean o camiño son as
primeiras antorchas da Revolución 57 •
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O feíto de que Otero Pedrayo ligue nos oitenta e catro anos de Voltaire un
episodio ocorrido vintecinco anos antes, non o podemos tomar por un erro ou
por un descoido do escritor ourensán, xa que o único que pretendeu Pedrayo,
foi facer unha páxina novelada sobre a vida daquel que «exerceu un indiscutible
poder atractivo sobre certas idades e momentos do home europeo cultivado»58 •

11.3. A voluntaria omisión

Quixera facer fincapé sobre unha cuestión sinalada xa polo profesor
Richard Cardwell na súa comunicación «Otero traductor de Joyce» 59 •
O citado profesor, logo de compara-lo texto orixinal do Ulysses coa
traducción que do mesmo fixo Otero ó galego, observaba que existían bastantes
lagoas e omisións por parte do traductor, sobre todo nos temas que tocaban
puntos tan confictivos para o autor ourensán, como podían se-los referentes á
Relixión e ó sexo.
Esta serie de omisións que se aprecian na traducción que Otero Pedrayo
fixo dalgúns anacos do Ulysses 60 , serviranos de pretexto para poñérmonos en
garda diante dun perigo que hai que ter presente ó analiza-la obra de Pedrayo.
O tratamento que Otero Pedrayo dá a algúns dos poemas de Les Fleurs du Mal,
adecuarase perfectamente ó que irnos expor61 •
En efecto, na análise que Otero fai destes poemas, obsérvase claramente a
súa preferencia por unha serie de poemas concretos, guiado, non precisamente,
por un imparcial xuízo crítico.
Así, tanto «Une Charogne», «un dos máis sonados e perfectos poemas de
Baudelaire» 62 , coma os titulados «Recueillement» e «Le Gouffre», «dous luceiros
latexantes no Ceo da conciencia» e sonetos claves «para erguer ó seu autor ós
cumes senlleiros da Poesía esencial, no eixo do pensamento de Occidente» 63 ,
gozan das preferencias do crítico Otero.
Pola contra, «Lesbos», a pesar de ser quizais «un dos máis perfectos que
compuxo» e as Litanies de Satan, «que poden recolle-las esencias en mestas
pingadelas dun serán fe bren to do poeta» 64 , está claro que non gozan do favor
de Otero, a xulgar polos comentarios que fai deles.
Non é que acusemos a Otero Pedrayo de falta de obxectividade, pero o que
está claro é que o de Trasalba séntese moito máis cómodo e esténdese
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abondosamente naqueles temas que sintonizan coa súa forma de pensar,
mentres que foxe a salto de can daqueloutros que poidan poñer en perigo os
alicerces sobre os que se asentan as súas férreas e inamovibles crenzas.
Este posicionamento partidista de Otero Pedrayo camiña tamén noutras
direccións. Para verificar esta afirmación, ahonda con examina-la súa toma de
postura <liante dun caso concreto.
Sabido é que hai un elenco de artistas, pensadores e escritores que gozan
das preferencias de Don Ramón. De entre estes últimos, ocuparía un lugar
destacado Charles Baudelaire. Así mesmo, é coñecida tamén a inquina e
animadversión que o crítico e escritor francés Sainte-Beuve profesaba ó autor
de Les Fleurs du Mal. Pois ben, Otero Pedrayo, aínda considerando a SainteBeuve coma «un fino literato», acúsao de «servo e resentido» 65 , ampliando as
súas descalificacións cando lle chama «quina brava» 66 e «desalmado artista de
exigentes juegos morales» 67 , posicionándose claramente do lado de Charles
Baudelaire. Este excesivo apaixonamento intelectual por parte de Pedrayo,
constitúe para nós o talón de Aquiles oteriano.

11.4. A magnifica traición da memoria
Deixabamos entrever no punto primeiro desta segunda parte da nosa
exposición, que a Otero Pedrayo, ás veces, a memoria xogáballe algunha mala
pasada, dando orixe a que apareza algunha que outra imprecisión na súa obra.
Presumimos, certamente, que Otero Pedrayo acudía moitas veces á súa
memoria para extraer algunha cita dun autor concreto, sen preocuparse despois
de comproba-la exactitude da mesma. Así mesmo, tamén estamos en condicións
de asegurar que, aínda que en moitas ocasións a pluma de Otero non reproduza
con fidelidade as verbas exactas traídas a colación, a súa idea e contido están
perfectamente reflectidos, supoñemos que pola impronta que aquelas deixaron
na prodixiosa memoria donoso autor. A fin de corrobora-lo que acabamos de
dicir, deteñámonos no seguinte exemplo.
Ó final do conto titulado «0 fidalgo», vemos a Don Xohán, o fidalgo xa
vello, que asiste con outros cabaleiros a un xantar «nun pazo arreglado e
repintado á moda» .
... Xa nos postres un mozo preguntoulle polo tempo romántico. ¿Sería poeta?
Non. Coñecera moitos poetas e moitas musas. Mais só sabía unha poesía: -«É a
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miña poesía favorita». Erecitouna: «Y en triste adiós mi juventud perdida- mandaba .
a mis cabellos - pensando que ya nunca volverían - hermosas manos a jugar con
ellos». E todos estaban emocionados e ningún pensou en rir da cursilería68 •

Non existe no texto ningunha clave que nos permita atribuírlle os versos
citados por Otero a un autor concreto. Mais, logo dalgunhas pescudas, puidemos
comprobar-o cal resulta aínda máis curioso-, que algúns deses versos reproducidos por Otero Pedrayo, endexamais foron escritos por ninguén. Estamos
<liante dun caso de memorización por parte de Otero duns versos de Espronceda,
pertencentes ó Canto III de El Diablo mundo69 • Cotexémo-lo texto de Espronceda
co de Otero Pedrayo:
Espronceda:

A)

B)

y un triste adiós mi corazón sentido
daba a mi juventud, mientras la historia
corría mi memoria
del tiempo alegre por mi mal perdido,
y un doliente gemido
mi dolor tributaba a mis cabellos
que canos se teñían,
pensando que ya nunca volverían
hermosas manos a jugar con ellos.

Otero Pedrayo:

A)
B)

«Y en triste adiós mi juventud perdida
mandaba a mis cabellos
pensando que ya nunca volverían
hermosas manos a jugar con ellos».

(Véxase como Otero Pedrayo reproduce exactamente os dous últimos
versos da silva de Espronceda (B), ó tempo que conserva as palabras claves e
garda a idea do que expresan os seis primeiros versos (A) do autor de El Diablo
mundo.
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CONSIDERACIÓN FINAL
Estas calas que acabamos de facer na obra de Otero Pedrayo, en modo
ningún, baixo o punto de vista de quen isto escribe, supoñen un demérito ou un
xuízo negativo cara a quen está considerado como o autor da moderna prosa
literaria galega. O único propósito que nos guiou, foi o de intentar ordenar un
pouco mellor as cousas, para poder chegar así a unha máis eficaz comprensión
e apreciación da súa obra.
Procuramos facer especial fincapé nalgúns elementos constantes que, con
algunha que outra variación, cun lixeiro disfrace, están sempre presentes na
producción oteriana.
Puidemos decatamos así mesmo, da enorme bagaxe cultural da que
dispuña Otero Pedrayo. Segundo vimos, é en moitos casos facilmente
comprobable que se servía de compendios, diccionarios e de obras monumentais
de tódalas materias das que extraía a nota precisa, a comparación axeitada e a
información puntual. Sen embargo, Otero dista moito de ser un estudioso
sistemático; propende á erudición a través dunha fervenza de alusións, que
resultan ser con frecuencia, aínda que non sempre, de primeira man. A crítica,
recoñecendo a súa erudición, aínda non fixo as esculcas necesarias para tratar
de averiguar se Otero Pedrayo coñecía ou non de modo directo as fontes ás que
alude. Agás algunha que outra achega de certo relevo, estamos a agardar un
traballo exacto e exhaustivo sobre as fontes do seu saber. lsto e a correcta
interpretación e lectura dos seus manuscritos son dúas asignaturas pendentes
que cómpre superar con éxito canto antes.
Mais non todo é cultura libresca en Don Ramón. O Señor de Trasalba bebeu
tamén nas fontes da observación, así como nas profundidades dunha memoria
que conserva as impresións cunha frescura e cunha lucidez tal, que exclúen
calquera adulterada e banal imitación. A súa obra prolifera én sedimentos
aluviais dunha memoria persoal que o abrangue todo. Non necesitou inventar
sofisticadas técnicas de recordación; abondáballe con percorre-lo que invadía
a súa memoria e fíxoo con suma facilidade. Facilidade da que debe fuxi-lo
crítico porque, xa se sabe que esta, constitúe o maior atranco para unha correcta
interpretación.
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A LITERATURA DO SÉCULO XVIII A TRAVÉS DUNHA
NOVELA GALEGA, FRA VERNERO (ZACHARIAS WERNER),
DE RAMÓN OTERO PEDRA YO
Angeles Cardona
Universidade de Tarragona

Para o Departamento de Lingua e
Literatura Alemanas da Universidade
de Barcelona no que, xa na miña madureza,
completei a miña formación.
Para Benito Varela Jácome,
que sempre me animou a profundar
nos prodixios literarios da súa terra,
un pouco a miña, a min que escribo
e colaboro con el desde latitudes mediterráneas.

O naso propósito é demostra-la presencia en España dun autor alemán
pouco estudiado en Europa, pero que tivo a sorte de seducir a un escritor galega
que, en lingua galega, popularizou a súa vida, transformándoa nunha deliciosa
novela-ensaio. O autor alemán é un escritor romántico ó que debemos situar
despois da efervescencia mística do grupo de Jena. Referímonos ó dramaturgo
Zacharias Werner, nacido en Konigsberg, o 18 de novembro de 1768 e morto
en Viena, o 17 de xaneiro de 1823.
Irnos falar agora do escritor galega que novelou en lingua vernácula a vida
de Wemer. O escritor galega --ensaísta, xeógrafo, historiador, grande orador
e político- é Ramón Otero Pedrayo quen, por ter nacido en Ourense en 1888,
é homenaxeado este ano, ó cumprirse o centenario da súa chegada ó mundo.
A «deliciosa novela-ensaio» que glosa a vida errante e tormentosa de
Zacharias Werner leva por título Fra Vernero, e publicouse en Santiago de
Compostela no volume LXVIII da revista Nós, no outono de 1934.
Pertencente á chamada «Xeración Nós», que se agrupaba arredor da revista
do mesmo nome, Otero Pedrayo con Vicente Risco, Floro Cuevillas, Ramón
183

Cabanillas, Losada Diéguez e o mesmo Castelao, impuxéronse a tarefa de
descubri-la identidade de Galicia e por iso tódalas novelas de Otero, agás a que
- irnos analizar, se desenvolven nun ambiente galego, con personaxes galegos e
cunha trama novelesca que glosa a historia ou as preocupacións e problemas
das xentes da súa terra. E este é, entre outras moitas razóns, o verdadeiro
interese de Fra Vernero: ser unha novela de excepción entre a producción
narrativa de Otero Pedrayo.
¿Como se lle ocorreu a Otero Pedrayo colocar no centro da que chamamos
excepción no seu mundo novelesco a figura do dramaturgo alemán?. En letra
cursiva, Otero séntese obrigado a confesa-lo móbil que o levou a Zacharias
Wemer.
De neno eu tiña !ido moitas veces un artigo curto, mistura de adimiración e
piedade encol de Zacharias Wemer na vella revista europeizante «El Museo de las
familias». Despois atopei a mesma figura e uns fragmentos dos seus dramas no
sonado libro «De L'Allemagne» de Mme. Stael. E non soupen apenas máis. Nas
historias literarias é apenas Wemer un nome entre duas datas. As obras son raras
hastra na Xermania. Sospeitando unha figura senlleira condenada ao esquecimento
poi as inxustizas da Crítica e querendo gardar un pouco da emoción que me espertou
nos primeiros anos, compuxen istas páxinas, nas que non sei onde remata a historia
e onde empeza a maxinación.

Ata aquí falou, para introduci-la ficción novelesca, Otero Pedrayo. Pero,
antes de analiza-los IX capítulos da nosa obra, debemos aclafar, de acordo co
contido de Fra Vernero, que Otero tivo que estudiar minuciosamente a situación de Europa entre 1768 e 1823, datas que marcan, como vimos, o nacemento
e a morte do dramaturgo alemán. Pero, aínda que a un historiador e xeógrafo
como Otero Pedrayo esta situación lle resultase familiar, tivo que facer máis,
consonte a análise de Fra Vernero. En efecto, Otero tivo que consulta-las
historias literarias máis fiables e exactas dos distintos países da Europa culta
por onde deambulo u Wemer e informarse ou imaxinar cales eran os autores que
podían relacionarse directamente con Zacharias para establecer, como o fai, un
contacto humano, na novela. E aínda máis, tivo que se achegar á mesma obra
de Wemer, ve-loquerepresentouDas KreuzabderOstsee(«A Cruz do Báltico»)
á que Otero cita na páxina 21, como A Crus eneal do Báltico, drama, e que xulga
de acordo co que representou no panorama literario de 1806, na páxina
seguinte. E así mesmo, Martin Luther oder Die Weihe der Kraft, que xa aparece
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na páxina 17, simulando que Zacharias pensa no seu drama, e da mesma
maneira con tódalas obras, sempre ligadas ó vaivén vital de Werner.
Zacharias Werner nace no mesmo ano ca Chateaubriand, ó que Otero
Pedrayo vai citar en varios capítulos e de Scheleiermacher, o home que
«concibiu a relixión como unha inmediata intuición sinxela do Universo, unha
mística con Deus, próxima á experiencia amorosa». Este ambiente é o que
campa por Fra Vernero, un mundo romántico que fluctúa entre a sensualidade,
o desexo de superación, a caída continua e a busca da perfección. Pero ademais
neste ano de 1768 o famoso explorador Cook partiu cara ós mares do Sur e Cook
é tamén citado e recordado pola súa fazaña na novela. Otero está, pois, penden te
domáis significativo detalle, sempre atento por consegui-la verosimilitude en
tódalas páxinas.
Irnos intentar estructura-la novela, novela polifónica; poucos textos se
acollen como este á «polifonía» de que fala Gabriela Reyes no seu estudio sobre
o relato literario.

Fra Vernero empeza in media res nun capítulo que titula, «Os tristes viños
de Hungría» e localízase no cabaré «La Res so urce». Zacharias W erner ten na
primeira páxina do libro máis de trinta anos. O le-los primeiros parágrafos
coñecemos cal vai se-lo sistema narrativo de Otero Pedrayo; 1º) a novela na
novela, na novela ... ; 2º) un pretexto para trazar grandes paneis ambientais, xa
de interiores, xa de multitudes que rodean o local en que bebe un vasiño tras
outro o fidalgo que, a través do diálogo, resultará ser Zacharias; 3º) un pretexto
tamén para ir unindo ó nome de Werner personaxes que estiveron en contacto
con el na vida real; 4º) haberá moito recordo da vida do heroe, co cal Otero
Pedrayo entrará de cheo nas modernas técnicas narrativas da evocación, o
monólogo interior, a conciencia do personaxe ó vivo.
Irnos dar unha mostraxe dos tres puntos sen saír do 1º capítulo. Punto 1º,
a novela na novela, na novela ... :
Trinta anos levaba gastados en esforzos semellantes, sempre guiado poi-a
lembranza das leiciós do seu profesor de francés , un tipo es guío, vedraio, sensoal de
enciclopedista da bóa escola, amigo de Maupertuis e, asegun il confesaba despois
de meia <lucia de vasos, antigo amante dunha certa marquesa arroinada, natural de
Saintonge, que no seu pisiño da «Chaussée d 'Antin» combinaba o comentario da
Costitución feita por Locke pra Carolina do Sulco mimoso coidado dos encaixes do
tempo de Lois XV, doncel , e as marmuracións de filosofan tes e porteiras.
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Segundo punto: trazar grandes paneis ambientais. Vexamos:
De súpeto estrondou na rua unha enorme fanfárria: tropetóns disformes,
tártaros tambores de péles de Asia, frautas xermánicas, violíns de tziganos, gongs
e címbalos, atroaban cos sons dunha marcha de fantasía bárbara e leda de tribu en
camiño, co acompañemento de ouveios de cáns, báixo rosmar de osos, trepar de
cascos, berros de comparsas de entró ido. Era a chegada da grande legría dos outonos
na cibdade, a comitiva anunciadora do circo Wambach.

Terceiro punto: personaxes que estiveron en contacto con Werner. Xa no
capítulo I aparece Kant, Hitzig e E.T. Hoffman, ademais de citar a Wieland.
Comprobámo-la biografía de Werner e sabemos que se afeccionou á filosofía
de Kant, ás clases do cal asistiu en Konigsberg, ademais de estudiar leis nesta
cidade. A verdadeira biografía de Werner cántanos tamén que, cara a 1796
mantivo relacións con E.T.A. Hoffmann e Hitzig, momento en que exercía
como funcionario en Warschan. A biografía segue explicando que, desde 1805
a 1807 traballou como funcionario en Berlín e que foi daquela cando entrou en
relacións con Yffland, Fichte e August W. Schlegel, ós que citará máis tarde a
nosa novela. Otero Pedrayo comprobou, pois, con espírito de investigador,
cales foron os amigos de Werner e foinos colocando entre a retórica de
frag mentos modernistas, mellor, novecentistas dunha excelente prosa galega.
En efecto, esta conciencia intelectual e histórica de Otero na novela que
analizamos, este coñecemento das terras polas que se move Werner, convérteno
nun personaxe tan universal como o foron outros da súa x~ración noutras
latitudes españolas: referímonos ápostura de Eugenio d'Ors, Ortega y Gasset,
Gregorio Marañón e Gómez de la Serna. A marxe da recuperación de todo o
galego -misión que, como home de Nós, ten Otero- o noso novelista sabe,
cando o desexa, saírse dos límites da súa terra e pinta-la Alemania, a Polonia,
a Hungría de fins do XVIII, principios do XIX.
Xa falamos da modemidade de Fra Vernero no punto cuarto, cando di ciamos
que nas súas páxinas hai monólogo interior, evocación do pasado, conciencia
do pasado. Vexamos para iso como salta Otero do capítulo I ó II, «Sonata con
vento báltico» e do III ó IV.
O capítulo II preséntanos un día na vida de Werner. O noso heroe móvese,
no seu traballo, «nun despacho gris cheo de papeis poirentos e de graves
volumes encoademados en pergameo». Hai moitos demandantes que van
preguntar e queixarse. Werner traballa xunto ós funcionarios que «se non
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erguían dos pupitres». O noso actante fala consigo mesmo (monólogo interior
ou diálogo do «eu» co «eu» de Bajtin):
Werner pensaba na tristeira sorte das fermosas pennas: Arrincadas ao vento pra
morreren afogadas no mouro tinteiro dos leguleios.

Tamén neste capítulo 11, despois de mencionar a Lessing e a Klostok (por
Klopstok), aparece a muller do biografiado. Pensemos que este é un día coma
outros moitos na vida de Werner:
Poi-a noite, Werner non tiña diñeiro. Encontrou a casa xiada, a esposa
caladamente imitada poi-os contos das amigas arredor do vida fantástico e vizoso
vivir do home.

Pero ¿de que muller nos fala aquí Otero Pedrayo?. No capítulo III
menciónano-la terceira esposa, «a polaca xéntil e inocente que non entende o
alemán, como tampouco il, Werner, entende o polonés». Comprobemos coa
vida real donoso heroe. Coñécese o ambiente en que viviu a primeira muller
de Zacharias, unha prostituta á que sacou dun bordel e da que se divorciou en
1799, uníndose a unha burguesa de Konigsberg, á que tamén abandono u e, ó
cabo dun certo tempo, sabemos que vivía coa famosa e xentil polaca da que
Otero nos fala no capítulo III. Esta última unión tampouco foi afortunada e a
nosa novela tamén nos di que Werner decidiu definitivamente separarse da súa
muller. O que ocorre é que es tes capítulos 11, III, IV, ademais de se cinguir á
estructura do 1 van trazando as páxinas dunha novela poemática na que a
fantasía figura en primeiro plano, a paisaxe debúxase na mente do lector,
ocultando as accións do heroe, que se esconde tralas súas mesmas meditacións
ou tralo escenario da neve como elemento simbólico xunto ó alcohol que enche
un e outro vaso e todos son consumidos polo protagonista só ou con amigos. A
prosa é unha prosa rítmica e sensual; o adxectivo -tres adxectivos algunhas
veces <liante; outros detrás do nome- é o reí do léxico empregado por Otero
que se goza con crear fermosura ó xeito do seu paisano Valle Inclán. Así as
cousas, non é doado saber, nin o pretende o autor, se está falando, concretamente,
dunha muller ou doutra, agás no caso da fermosa e «inocente» polaca.
Con respecto ávida de Werner como funcionario , Otero sabe que estivo en
Prusia -a Prusia meridional. A historia explica que Zacharias ingresou na
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masonería e que iso lle valeu o seu emprego de funcionario prusiano. Tamén
a novela coincide coa realidade ó traslada-lo protagonista a Polonia, pois foi en
P_olonia, precisamente, onde pasou dez anos, quizais os máis repousados e
normais do seu azaroso vivir.
Pero hai dúas cousas que queremos salierÍtar oeste bloque (cap. 11-IIl-IV)
que comentamos. A primeira refírese á técnica do flash back que Otero utiliza,
desandando con mestría o tempo para que coñezámo-la infancia de Wemer e
· para nos traza-lo retrato do seu pai, un intelectual intimamente relacionado coa
Universidade e amigo de Kant. Esta técnica-ir e volver-é frecuente ó longo
de todo o relato e Otero domínaa.
A segunda cuestión é o desexo de Otero Pedrayo de salientar unha data
obsesiva para o heroe da súa novela: 24 de febreiro. 24 de febreiro é o título
dunha das grandes traxedias románticas de Zacharias e Otero cántanos polo
miúdo o argumento <leste drama romántico que foi a orixe de tantos outros,
fillos del. Así pois, o autor abandona a historia do seu biografiado e prefire
transformarse en crítico e en historiador da literatura: «Nos Alpes da Suíza vive
unha familia ferida pol-a maldición( ... )». Agora-vexamos algo moi curioso: un
24 de febreiro, Zacharias abandonou a inocente polaca, «son impuro, glotón,
sensoal, non nacín pra o matrimoño». E, máis aínda. Zacharias ó deixa-la súa
terceira muller vol ve a Konigsberg, ás orixes. Na casa da súa infancia encontra,
vella e enferma, á súa. Máis de vinte días está Zacharias ós pés do leito
evocando-os personaxes e os acontecementos da súa infancia: por fin, un 24 de
febreiro, prodúcese a traxedia: morre a nai do dramaturgo e el quéixase da súa
orfandade. Esquematicémo-lo que Otero pretendeu pre ~ entar como
acontecementbs paralelos:
24 de febreiro:

Vida real de Werner

t
Separación da «esposa»
polaca

Traxedia ou drama
romántico dunha
familia dos Alpes

Vida real de Werner

t

perseguida pola
fatalidade

Soidade de W erner
contada a Hitzig
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Morte da nai

Deamos, por último, máis notas cultas do capítulo IV, co que remata o
primeiro bloque narrativo:
Otero cita por boca de Hitzig os tráxicos gregos, a Esquilo, Sófocles e
Eurípides e ó Laoconte de Lessing. Aventúrase a preguntarlle ó amigo: «Un
Laocoonte luterán, ¿non sería o símbolo da tua inspirazón?». A voz do narrador
presenta a Werner loitando entre o «lieder» das beiras do Báltico e o sentido
lírico dos pobos do Rhin. Así mesmo aparecen as ideas artísticas de Winkelmann:
Homero e os baixorrelevos, e os tráxicos en comparación coa estatua dun atleta,
por exemplo, ou dun grupo concreto de personaxes. E segue a oposición:
«Lutero/o Antigo Testamento».
Neste capítulo vemos como Werner é un mundo de contradiccións. Medita
na dúbida de Hamlet, pasa revista ó puritanismo de Knox e concibe unha nova
traxedia, Atila. Atila encamiña ó dramaturgo cara a outras latitudes literarias:
Francia e a literatura comprometida de Chateaubriand. Desta maneira Otero
prepáranos para asistir á fin política do capítulo con Napoleón que se lanza
contra Prusia, mentres «A Polonia rezaba a salve e cantaba a Marsellesa». Coa
aparición da simbólica metonimia:.»un capote gris, un cabaliño branco», é
dicir, con Napoleón cérrase o noso primeiro bloque, e Werner foxe «na prime ira
dilixencia», porque «Napoleón botabao.a rodare pol-os camiños da Europa».
Iníciase a segunda parte da obra: EUROPA, capítulo V: Encontrámonos agora
nunha paréntese narrativa. A diferencia dos catro capítulos anteriores, introducidos por un título e o seu desenvolvemento, seguindo, con máis ou menos
incisos a biografía do heroe, este capítulo V -EUROPA- está formado por
pequenos subtítulos, cada un dos cales, desligado do anterior e, no fondo, da
vida de Zacharias coa que só contacta levemente, a maneira de ambientación,
é un ensaio poético. Os subtítulos son:
- «Café Pedrochi e molusco adriático».
- «Alba man da archiduquesa».
- «Pranto dos salgue iros de Ermenonville».
- «Messieurs des gardes fran\:aises, tirez».
- «A sonata de El Rei».
- «A reconquista da legría».
- «As mañas de Tubinga».
- « 1794».
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Cada un dos pequenos ensaios anteriores trata un tema concreto. No café
1Pet]'O€hi, o primeiro, entramos en Italia, onde «O café sabe por pirmeira ves a
ca"(é». As paredes des te establecemento están decoradas cunha serie de cadriños
que representan a ruta do capitán Cook. Seguimos estudiando efemérides do
século XVIII. Recnrdemos que o navegante inglés James Cook, que verifico u
filies viaxes de circunnavegación, estivo en Oceanía, na Atártida, en Alasca, e
que en 1770 de:scubriu o estreito que leva o seu nome. Tras novos portas, Nova
Xeorxia, as illas Hawai, etc, morreu en Tahití asasinado polos indíxenas. E os
cadriños das paredes dese café Pedrochi descobren, como «cartas as roitas dos
viaxes de Cook», tres lugares e tres símbolos literarios:

- Tahití, como terra exótica, aparece como un paraíso roussoniano.
- Padua, está nos espellos do café Pedrochi, cun aire de danza.
- Londres, representada por unha típica taberna, na que se bebe cervexa
en «potes de estaño».

Inmediatamente entramos en materia: o café Petrochi «onde o café sabe
por primeira ves a café de Europa», serve para presentamos a Hugo Fóscolo,
o gran poeta italiano, nado en Grecia, que emigrou a Suíza, ó cae-la república
veneciana en poder dos austríacos. E Fóscolo pensa, no noso ensaio, en
Vei:iecia. E Otero fálanos dos venecianos, do «dux», dos «moluscos dos mares
lumiosos berce en encaixe~ de escumas da Afrodita chipriota, decoran con
motivos poseidónicos o vello peito da nau».
Percorremos Venecia, parámonos no Lido e descubrímo-la festa neptúnica
de Tintoretto e con isto volvemos a Fóscolo, ó seu acento tráxico, vivido nos
teatros venecianos ós que a xente acudía para gozar do amor. Coñecémo-la
rebeldía de Fóscolo, no café deserto, pensando no desterro. Intuímo-los seus
poemas, Os sepulcros, e vémolo escribí-los primeiros versos dun poema:
Al'ombra de cipressi e dentro l'ume ...
Che gamos ó segundo ensaio: «Alba mán da Archiduquesa». Encontrámonos
nun dos fragmentos máis esteticistas da noveliña. Otero Pedrayo dedícallo a
Mozart e, máis concretamente, á estancia do músico en Salzburg, durante a súa
infancia. Con aires rubenianos, Otero fálanos de María Antonieta, a arquiduquesa
da branca man:
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No salón xogaban a ronda as luces nos espellos, a corte faguía sebe arredor da
Archiduquesa, Mozart, miudiño e fermoso Cupido ceibaba do piano as mil e unha
noites da maxinazón musical. Nenas como il as Archiduquesas füronlle ensiñar as
galeirías do Pazo onde paseiaba o cabaleiro sol do dereito divino entre mármores e
sedas. O neno esbarou e caieu nas táboas locentes do piso, como espellos. Todas
rlron. Soio unha -ouro de serán na neve- baixouse ao recoller e díxolle Mozart:
- «Es boa e quérome casar contigo». Os artistas son atrevidos, pois díxollo

a

Archiduquesa María-Antonieta destiñada a compartire o Trono e o cadaleito da raza
de San Loís.

Na rítmica prosa, prosa do primeiro Valle Inclán concebida en galego,
sometida en todo á teoría das «correspondencias», podemos mesmo conta-las
sílabas e marca-los acentos do período rítmico. E Wemer segue sen aparecer,
oculto en cavilacións que o autor nos desvelará no próximo capítulo.
O «Pranto dos salgueiros de Ermenonville» está dedicado a Jean Jacques
Rousseau e á súa arcadia feliz. Tamén a Bemardin de Saint Pierre e á súa triste
historia do bo salvaxe, plasmada en Paul et Virginie. Outra vez o XVIII,
anuncio aquí do mundo romántico.
«Messieurs des Gardes francaises, tirez», é un ensaio moi curto sobre unha
cuestión histórica: o 2 de maio de 1745 e a batalla de Fonteney. Séguelle «A
sonata de El Rei», unha sonata de Haendel que lle serve a Otero como pretexto
para falar de Inglaterra. O noso autor non sente simpatía polos ingleses,
«almirantes que non viron nacer as suas fillas e se entenrecen ao as atopar de
vinte anos cando para a escadra un intre en Plymouth». Repite un tópico que xa
vimos no café Petrochi: «Os lores[ ... ] beben a cervexa en potes de estaño». Os
elementos cultos son símbolos de Inglaterra:

- O recordo do incendio de Londres por Ruyter, o almirante holandés,
morto en 1676, que no período comprendido entre 1652-1664 venceu varias
1
veces ós ingleses.
- O King Lear Shakespeareano, «un vello de cabelos brancos como El Rei
Lear axotado pol-o vento da landa da vellez e da demencia».
-As mans do Rei, que inspiran os temas da sonata de Haendel (referímonos
ó rei Lear e ó rei que reina).
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Agora Otero, como outras veces, inclúe un dos seus tópicos: o da «saudade».
A soidade, a «saudade galaica», asóciase á soidade do rei, á do rei Lear, á do
rei que reina, protector e amigo do músico.
«A reconquista da legría» vén despois dunha longa divagación sobre a
Teoloxía, «na doce piedade do xardín de Fenelón». Pasa ó castel o de Combourg
e empalma a Fenelón con Chateaubriand e, xa dentro da personalidade do Le
Génie du Christianisme, introduce o libro IV da Eneida_de Virxilio. Todo iso
desemboca en San Pablo. Pero esta meditación transcendente pretende recoquista-la alegría por medio da pregunta de Stendhal:
-¿Onde foron os condottieri?-. Como un «ubi et sunt» no que nada do pasado
queda: hai que vivi-lo presente e o presente é aquí a Revolución, é Napoleón que
descende dos Alpes a Milán cun exército novo que sabe rir e que borrará a tristeza
que impera na vellas chancelerías emperrucadas e devolverá a necesidade do riso ós
milaneses. Isto ocorría no mes de maio de 1796 ... Os poetas italianos poideron cantar
a Libertá e honorar a lembranza de Vittorio Alfieri.

A nosa paréntese termina xa. «As mañas de Tubinga», é un ensaio que
rende culto a tres románticos alemáns: Hürderlin, que vaina busca da liberación
do espírito; Schelling, que intenta reconcilia-lo universo e a historia coa idea
de Deus; e Hegel, aínda estudiante como os outros dous, que vai polo mundo
maquinando as posibles traduccións da idea absoluta, idea intuída polo conncepto
de arte e de relixión, e concebida e centrada na filosofía. Por fin, chegamos ó
último ensaio do gran corte na vida de Zacharias Werner. Titúlase 1794. 1794
é o ano da caída e morte do grande artífice do Terror. Como se fose o seu último
testamento, o poeta André Chénier era a última víctima de Robespierre:
Comme un dernier rayon, comme un dernier zéphire
Anime la fin d'un beau jour,
Au pied de l 'echafaud, j 'essaie encore ma lyre.

Os capítulos VI, VII, VIII e IX, nos que Otero Pedrayo reemprende a
estructura xa estudiada nos catro primeiros, perfilan a última semblanza de
Zacharias Werner desde a súa preconversión ó catolicismo, a súa conversión,
a súa vida entre os monxes bieitos de Mariaxell, os seus sermóns en Viena, na
catedral de San Estevo, e a súa morte.
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Antes de sintetiza-lo contido <lestes capítulos e enumera-los elementos
literarios e culturais que conteñen, así como algún monólogo interior imprescindible para comprende-la evolución anímica de Zacharias, fixémonos que, a
efectos de estructura, este é un libro que garda unha perfecta simetría:

1º Capítulo.

~

Presentación do heroe.

2º Capítulo.

~

Obras de Zacharias que o definen.

3º Capítulo.

~

A nai de Zacharias: culto á infancia.

4º Capítulo.

~

Zacharias orfo e sen esposa/s.

5º CAPÍTULO. PARÉNTESE: EUROPA
6º Capítulo.

~

W emer e a nova Alemania.

7º Capítulo.

~

W emer á busca de Goethe.
W emer busca a liberdade.

8º Capítulo.

~

Wemer en Roma: conversión ó catolicismo.

9º Capítulo.

~

Mosteiro de Mariaxell: últimos días
de Wemer. «Requiem de Mozart».

Lentamente irnos deixando os últimos anos do século XVIII e, sen damos
conta, entraremos no novo século, o XIX. Todo este proceso histórico-político,
preparado pola paréntese EUROPA, ofrecénolo Otero Pedrayo ó longo dos
catro últimos capítulos de Fra Vernero.
O capítulo VI, «Badeladas da Páscoa no Fáusto», é un dos máis densos en
referencias cultas. Irnos inventariar, cousa que non fixemos ata agora, tódalas
citas de autores, obras e conceptos sociais, políticos, relixiosos e filosóficos,
que aparecen en «Badeladas da Páscoa no Fáusto», a modo de mostraxe, para
comprende-la importancia de Fra Vernero e o error de posterga-lo seu estudio,
ó noso xuízo, non xa dentro da literatura galega, senón como autor universal.
Empecemos, por orde de aparición, consignando artistas e filósofos:
l. Goethe. Verémolo de novo no cap. VIL

2. Arminio. (16 a. de C.). Heroe nacional xermano. Rebelouse contra os
romanos. Vencido por Xermánico, morreu asasinado polos seus.
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3. Hoffmann. Apareceu anteriormente varias veces.
4. ~ousseau. Tamén o vimos ó longo da obra.
5. Blücher (1742-1819). Xeneral e fedemariscal prusiano que venceu a
Napoleón en Leipzig en 1813 e contribuíu á victoria de Wellington en Waterloo
en 1815.
6. Fichte. Apareceu xa noutro lugar, pero aquí ten unha posición especial.
Recoñece Otero que é o xefe indiscutible da nova escola.
7. Hegel. Vímolo tamén en EUROPA.
8. Schleiermacher (1768-1834). Otero Pedrayo transcribe mal este nome.
A auténtica relixión era para el (vid. Lucinde) unha inmediata intuición sensible
do Universo, en unión mística con Deus.
9. Adalberto von Chamisso (1781-1838). Francés de nacemento, ó que a
Revolución deixou sen patria, como ben conta Otero~ tamén nos fala das súas
fazañas como naturalista. Sabemos que o poeta deu a volta ó mundo de 1815
a 1818. Chamisso aparece como poeta romántico que anuncia o espírito dos
tempos novos e como naturalista.
1O. Jean Paul Richter ( 1763-1825). Otero preséntanos a este poeta, teólogo
e narrador, gracias ó que a novela pasou a ocupar un dos primeiros pos tos nunha
Alemania que non lle daba importancia como discípulo de Rousseau.
11. Kotzebue (1761-1819). Dramaturgo. Mentres Schiller crea o drama
revolucionario, Kotzebue escribe para o teatro cadros da vida social e familiar.
12. Gluck. (1714-1787). Músico alemán. Compón óperas, pero a reforma
introducida no mundo da música por Gluck inflúe en gran maneira en Mozart,
Cherubini e Spontini.
13. Iffland (1759-1819). Actor, dramaturgo, empresario. Escribiu dramas
de carácter moralizante e sentimental.
14. Calderón. Importantísima esta cita, porque Otero intúe a importancia
que a transmisión de Calderón en Alemania tivo, na creación do drama
romántico, e, máis tarde do drama nacional. Tamén se decata Otero Pedrayo da
influ~ncia de Calderón na obra dramática de Zacharias Werner, como modernamente se demostrou.
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15. Gessner (1730-1788). Otero Pedrayo transcribe mal -Glechter. É un
mestre da poesía pastoril, da paisaxe suíza e deducimos que se trata de Saloman
Gessner e non Glechter, porque o mesmo Otero nos di que era discípulo de
Haller.
16. Haller (1708-1777). O gran cantor dos Alpes, tal como explica Otero
Pedrayo. O seu poema, Die Alpen é unha pintura poética das montañas cunha
linguaxe que intenta consegui-lo sublime a través de sinxelos cadros de
pastores e campesiños. Otero explícanolo así tamén.
17. Harsey (1578-1657). Médico inglés. Estudioso da Anatomía e da
Fisioloxía. O seu nome condúcenos ó descubrimento da circulación do sangue,
Otero consigna a súa obra De motu cordis.
18. Leibniz. Xa citado anteriormente e varias veces.
19. Kant. Citado varias veces en capítulos anteriores.
20. Milton (1609-1674). Considérao Otero de difícil lectura. Conciliou a
fermosura renacentista co imperativo moral do puritanismo. Otero di que a
intelixencia humana se movía no salón de Montesquieu e na cátedra con Kant,
Milton e Pope, no xardín de Rousseau.
21. Pope ( 1688-1744). Relacionao Otero con Rousseau. Delicado de saúde
e deforme de carpo. Como católico que era non puido aspirar a ningún cargo.
Romántico pola súa sensibilidade exaltada.
22. Odino (Odino Wotan). Segundo a mitoloxía xermánica, príncipe dos
deuses, deus da guerra e da poesía.
23. Paracelso (1493-1541). Nome latinizado de Philipp Theofrast von
Hohenheim. Astrólogo, médico e naturalista suízo. Propuxo a substitución da
administración de drogas pulverizadas polos seus extractos ou tinturas que
contiveran un principio activo.
24. Tycho Bras (1546-1601). Astrónomo danés. Traballou en dinamarca
onde Federico 11 puxera á súa disposición a illa de Hveen. Pasou despois a
Alemania ( 1597) e a Bohemia. Construíu el mesmo os seus instrumentos, o que
lle permitiu a Kepler, o seu discípulo, formula-las súas famosas leis. Ideou o
sistema astronómico: planetas en rotación arredor do sol e a lúa dando voltas
arredor da terra.
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25. Schelling (177 5-1815). Filósofo romántico, cunha doctrina que está
envolta na máis profunda poesía. Segundo a nosa novela, Schelling foi «outro
vivindo ~ na gran paixón sosegada da Ética». Cando Wemer o visita só ó
recordarlle a Spinoza levantou o seu ánimo e manifestouse con acento de
filósofo. Otero sabe que é o representante do idealismo estético.
Vintecinco figuras literarias, filosóficas, mitolóxicas ou científicas ilustran o capítulo VI de Fra Vernero, composto por 16 páxinas e oito liñas da
páxina 17 do capítulo. Estas vintecinco figuras entran e saen do pensamento de
Zacharias Wemer ou ben a voz do narrador entrecrúzaas libremente para
exemplificar e construír paralelos anímicos e vitais. Pero iso non é todo. O
capítulo está salferido de citas históricas e cómpre entende-lo que foi o Sacro
Imperio Romano Xermánico, o que foron os primeiros xermolos do nacionalismo alemán, o que representaba a vella capital de Prusia, o que pretendía sela nova Alemania,_o que foi o Dereito divino e a súa relación coa doctrina do
Estado; o que foi Winckelmann anunciando «a nova patria do espírito», «a
adusta Xermania», A Revolución coas figuras de Le Notre e o recordo de
Ronsard, Berlín dentro de Alemania, a Relixión «de» e «para» os románticos,
Lutero fronte a San Francisco, etc. Hai tamén citas xeográfico-paisaxísticas,
como a do Oberland bernés, a rexión de Suíza, ó sur de Berna cos seus
impoñentes grupos montañosos, o Jungfrau, o Finsteraarhorm, o Aletsch. e,
para cerra-lo capítulo, Otero Pedrayo lévanos a unha representación do Fausto,
mentres tocan as campás de Pascua:
Cantaban os coros dos labregos: alonga.ndo ao seu xeito o tema anxélico das
badeladas: Cristo de resucitado ... Redenzón pra o mortal prisoeiro nas cadeas do
pecado. E Hoffmann con grande sorpresa sentiu a vos de Werner dicíndolle ao
ouvido: «Pensas tamén un pouco en Deus?

Otero Pedrayo, despois de e con tanta erudición, preparounos para comprender e acepta-la conversión de Zacharias.
No capítulo seguinte, o VII, titulado «As Musas da Intelixenza», Wemer
é recibido por Goethe. O gran xenio matinaba en cales debían se-los elementos
do segundo Fausto. «W emer foi por uns días hóspede no sistema pranetario de
Weimar ( ... )». Goethe, «a segunda conversa, Goethe embarcouse na nau
wikinga de Wemer». Para Goethe, Zacharias estaba posuído polo espírito de
Odín, pero, para chegar a concebí-la arte titánica que levaba dentro compría
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algo que el non posuía e si que o tiña Hoffmann: o don da música. Goethe
aconselloulle: «Procure a liberdade a custa de tuda a vida anterior». Werner
meditou a onde ir e, como quen vai ó sanatorio, tomou a dilixencia que o
conduciría a Suíza. Os Alpes e Gessner non o impresionaron nin resolveron o
seu problema e o lago Lemán foi o espello dun salón, o máis prestixioso salón
de Europa. E visitou a Mme. de Stael que vivía en Coppet, precisamente no
punto en que conflúen as dúas grandes correntes de Europa, ·a de Alemania e o
mundo xermano e a de Italia. Werner compara a sociedade que rodea á Stael con
aquela que, en Werner, rodeaba a Goethe. Pero os amores en Coppet cavilaban
sobre o espírito das antigas relixións, os lieders_do Rhin, o réxime bicameral e
a estética de Schelling. Non lonxe, Benxamin Constant, ensumido, sufría o mal
da intelixencia, levaba no corazón o século XVIII, como un cancro que lle roía
a sinceridade. W erner comprende u ás xentes de Coppet e entro u nesa atmosfera
coma un actor da comedia española de capa e espada, gozando do efecto do seu
histrionismo: recitaba os seus versos, os seus dramas, pro tiña présa por partir
cara ó sur; non lle convencía ese ambiente, sentíase un actor máis. Falou con
Mme. de Stael. A Stael faloulle de Roma. Para os seus adentros desexaba oílas palabras eternas: nacía nel un anti-Lutero, algo así como un noviciado de
salvación. Non pensou xa en Berlín, non sabía como ordena-lo caos da preXermania: «Nos primeiros sendeiros da Italia sorríanlle Madonnas labregas».
En «Urbi et Orbi», penúltimo capítulo, o VIII, xa en terra italiana, Werner
ten, por primeira vez, a sensación dun sentido escultórico do mundo: a
antigüidade e o sentimento de liberdade. É daquela cando o heroe empeza a
falar consigo mesmo en longos monólogos interiores. A novela adquire unha
estructura moderna, porque non son aventuras as que canta, aventuras visibles
cos ollos do carpo. Estamos asistindo á aventura do mundo interior do noso
protagonista, á loita por seguir no protestantismo ou chegar á conclusión de que
«os protestantes van amarte tristes e serios». É dicir: «Eu agora descrubo o meu
verdadeiro ser de liberdade e che non temo, marte, pois <lomeada pol-a miña
penitenza (... ). Werner en Roma adeprendía a lér ao Apóstolo Paulas ( ... )».
Roma doíase do desterro do Papa. Así llo dixo o gran veneciano Canova coque
o noso heroe mantivo unha transcendente conversación. Pero non só era o seu
amigo Canova falando do Papa o que preparaba a gran transformación de
Zacharias. Coa chegada da primavera o dramaturgo que escribiu Lutero
encamiñábase ó convento dos franciscanos de Albano. As razóns filosóficas,
que antes constituían para el unha interior loita dialéctica, pretendían impoñerse
inutilmente. Werner, o gran poeta, o vagabundo, o conquistador de mulleres,
o home galante dos salóns, ferido polo don dá <<Gracia», non era dono de si
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propio. Insensiblemente repetía cos nenos as oracións á Nosa Señora en lingua
italiana, e estaba penden te de tódolos oficios, desde o «Bautismo» ó «Requiem».
O máis ignorante dos frades, Frei Gaetano, foi preparando a W emer para
merece-las augas bautismais: o poeta transformárase nun «novo neno ... » E, o
1O de abril de 181 O, acompañado polo tanxer das campás e os rezos das
mulleres, recibiu o bautismo.
Tras unha serie de fragmentos, nos que Otero fai gala de coñece-lo poder
dos símbolos e o seu impacto nos lectores, seguindo, as pegadas de Swedenborg,
ó que xa citou Otero nos primeiros capítulos, pasamos á narración áxil que nos
ha de conducir ó remate da obra.
Sabemos que Wemer fixo unha peregrinación a Asís e que, ó seu regreso
a Roma, encontrou unha carta do seu protector, o príncipe Dalberg: citábao en
Salzburg para finais do outono. Viaxe a Salzburg dun novo Wemer, mesmo nas
súas conversas nas pousadas que lle dan un aire de taumaturgo.
Xa en Salzburg, Carlos-Teodoro-Antón-María, príncipe de Dalberg, católico e fiel a Roma, recibiu a Wemer receando da súa conversión:

a moda por goticismo. Son tan
histriónicas como os suicidios werteriáns e os bandidos botados a selva ao día
seguinte dunha boa representazón de Schiller. E conta que eu sempre ti ven a beleza
Desconfío das conversións estéticas postas

por un dos mellores camiños de relixiosidade sobretudo nas terras do norte onde hai
unha arelanza de pureza metafísica de mirar, en abstractos símbolos o que outros
miran vivente coa mistura de formas transitorias de vida( ... ).

Wemer defendíase con humildade, seguindo o espírito de San Francisco.
El Señor permitiu que baixo a entroidada do pseudo Dr. Fausto das tabernas ,
do energúmeno das loxias, do sileno das noites alcohólicas da Germanoa, tivera
ficado un xerme do Zacharias neno que co sol franciscán desabrochou. Sométame
a vosa Señoría a calquer proba( ... ).

E así foi como, deixando á parte as murmuracións de Berlín e dos seus
antigos amigos, «unha maña de neve, na catredal», o que xa era coñecido co
nome de Fra Vemero recibiu as ordes sacerdotais de mans do Príncipe Bispo,
Dalberg: a memoria da súa nai salvárao.
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Agora entramos no último capítulo, O «Requiem» de Mozart. Non estamos
xa con Zacharias Wemer, senón con Fra Vemero:
O penitente está ben no convento. Na Viena a pompa é sermón. Werner co seu
hábeto de crego entrando nos salóns conversando nas cancileirías, siñificaba a vol ta
posibele ao orde europeu, cristián da Europa, o Santo Imperio, Carlos V, ca axuda
da arte. Era a súa conversión o triunfo do Rhin sobre o Spree.

Pouco a pouco, desde a súa charla humilde coas Arquiduquesas no
convento dos Menores, a súa predicación ós labregos das montañas do Tirol,
Wemer vai saíndo lentamente da historia, paseniñamente, ata que, no outono
de 1823, pasa a mellor vida.
O «Requiem de Mozart» soa agora para el, para Wemer «un gran músico
fracasado», como comenta un dos frades de Mariaxell:

Poucas vegadas ouvín tan solenemente executada a Misa de «Requiem» de
Mozart. Entón rematei de entender o misterio de Werner. O «Lacrimosa» e o «Tuba
mirum» cobraron beleza maravillosa no funeral do Poeta.
¡Terra a Nosa!.

Estas son as últimas palabras da novela cerrada, novela-ensaio, froito
dunha singular erudición e dunha maxistral arte de narrar, que Otero Pedrayo
legou á posteridade en Ourense, abril de 1934.
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RELACIÓNS INTERTEXTUAIS EN ARREDOR DE SI

Ricardo Gullón
Real Academia Española
Madrid

Pareceume fundamental que debería de tratar das novelas líricas e non
líricas de Otero Pedrayo, pero penso que non terei tempo para todo.
Quero dicir antes de nada que eu teño algunha conexión con Ramón Otero,
no sentido de que estaba casado cunha santanderina e nos anos en que eu vivín
en Santander el ía moito por alí, onde se sentía coma na súa propia casa.
Daquela, eu coñecía a personalidade de Ramón Otero Pedrayo, pero a
verdade é que a súa obra non tanto, sobre todo a súa obra novelística. Agora,
gracias ó profesor Anxo Tarrío, que me enviou algunha das súas novelas estou lendo unha delas, que me parece u unha obra inferior, que éRosalía-podo
facerme unha idea do que intelectualmente foi Ramón Otero.
Onte, o profesor Darío Villanueva, que está sentado ó meu lado, falou moi
ben da lírica e, mellor aínda, deArredor de si, que é a novela na que eu me penso
centrar sobre todo.
Eu non podo dicirlles demasiado da novela lírica, posto que publiquei un
libro con este título, no que se encontran as miñas ideas. Ideas que non son
realmente as miñas, senón as dos que me precederon non estudio e na análise
desta cuestión.
Creo que ninguén escribiu sobre a novela lírica coa beleza e coa precisión
de quen á súa vez escribiu as novelas líricas <leste século, que é Virginia Woolf;
pero sobre todo isto falo no meu libro e non o vou repetir aquí.
Si quero dicir que a novela lírica é poesía, poesía creativa, poesía de
creación nunha das súas formas máis insinuantes, nunha das súas formas máis
delicadas e máis atraíntes. Recordarei tamén que o propio do lirismo é a
confidencia e que, naturalmente, ternos que busca-lo aspecto confidencial
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nunha novela para poder afirmar que estamos diante.dunha novela lírica. Se non
hai confidencia, non hai lirismo. O lirismo mana de dentro, é sempre un
producto.da emanación, como dicía Juan Ramón Jiménez. Entón esta confidencia na novela lírica preséntase en forma de introspección. Curiosamente, desde
aquí vou a Zaragoza falar dunha novela, Lo rojo y lo azul, que, senda extremadamente distinta de Arredor de si, trata tamén dun home que literalmente
está vivindo «arredor de si mesmo», palabras de Benjamín Jarnés en Lo rojo y
lo azul; as dúas novelas foron escritas no mesmo ano, en 1930, e as dúas teñen
unha marcada relación coa obra de Stendhal.
En realidade, na novela lírica o foco narrativo desprázase da acción
exterior á acción interior, por iso non hai que se sorprender de que no libro sobre
a novela lírica que eu escribín, Paz en la guerra, de Miguel de Unamuno, sexa
unha das obras que trato con máis atención e con máis coidado, desde ese
aspecto do lirismo, xa que desde outros xa o fixen anteriormente noutro libro
meu sobre Unamuno.
Así pois, realmente, é a interioridade do ser o que lle preocupa ó narrador
da novela lírica, e ademais senda a visión que un ten do que hai «arredor de si»,
unha visión incoherente, á que lle falta unha coherencia, unha continuidade, é
natural que a novela lírica sexa unha novela constituída por instantes illados,
instantes que, no caso de Unamuno, está ben claro que se elevan ou que se
pretenden elevar ó status da eternidade. A instantaneidade convertida en
eternidade. Instantes eternos.
Quera dicir tamén que ese ser é un ser pensante, ese ser que aparece en
momentos e en instantes sucesivos é un ser disgregado, é un ser reflexivo; hai
unha reflexión, no sentido literal de volverse sobre si mesmo, de facer unha
flexión sobre si mesmo. E cando se mira cara á fóra e para afirmar mellar o que
se está vendo ou o que se está intuíndo do que hai dentro. De modo que o
exterior vén a ser coma un espello das sensacións e das reflexións do que ante
todo está interesado na súa propia aventura interna. Así pois, esta flexión sobre
si mesmo levouna a cabo Otero Pedrayo mesmo en obras como Rosalía, que
non tiven ocasión de rematar de ler. Mesmo aí encontro que o que el fai é que
ese personaxe dramático que el chama Rosalía, Rosalía de Castro, está
continuamente mirándose, embarcándose sobre si mesmo, vendo a súa situación, porque, naturalmente, o que Otero Pedrayo sabía á perfección é que o
home vive «en situación», que non se pode esquecer da «situación» ou, como
dicía Ortega, da «circunstancia». E, por certo, Otero non se esqueceu disto,
como veremos axiña.
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E ó falar desta reflexión ¿que é o que se percibe? Creo que a calidade e a
condición das percepcións veñen determinadas polo ser do perceptor ou, se
vostedes prefiren, pola súa personalidade. De modo que non ternos que buscala perfección detallada, obxectiva de Leopoldo Alas en La Regenta, esta que
tanto lle reprocharon algúns, entre outros, Muruais; ese detallismo excesivo,
ese entender que o que se percibe está fóra do perceptor non existe na novela
lírica. Na novela lírica o perceptor sabe que o percibido é unha consecuencia
do que el está sentindo, das súas sensacións máis ca dos seus sentimentos.
Azorín ó falar de Benjamín Jarnés, a quen citei hai un momento, ó escribir sobre
El prof esor inútil, definía a obra como un libriño de sensacións. Algo así é
Arredor de si.
Pero vou continuar abreviando todo o posible. Aquí quero falar de
iluminacións no sentido literal, non no sentido rimbaudiano, no sentido de
Rimbaud (e sinto non poder aclara-lo que estou a dicir, pero teñan vostedes en
conta que As Iluminacións de Rimbaud son as «iluminacións» dun caderno
escolar, non o que os críticos din, iso é o que Rimbaud fai); e falo de
«iluminacións» porque realmente o novelista lírico vaise iluminando a si
mesmo segundo vai conseguindo que o seu arredor se acenda, que o seu
contorno vibre, que teña unha vida que non é independente, senón que se
relaciona coa súa vida mesma, coa vida do perceptor. E as iluminacións
preséntanse transformadas en imaxes, en Otero coma en Gabriel Miró, María
Luísa Bombal ou coma en Don Miguel de Unamuno.
Hai que dicir tamén que un dos escritores máis lidos da novela lírica,
traducido ó español e ó francés , é o americano Ralph Friedmann, que sostén que
a novela lírica é un xénero híbrido e eu non estou de acordo. Claro está que toda
novela é un xénero híbrido ou, para dicilo con palabras de Don Pío Baroja, un
«saco no que colle todo», expresión chabacana pero moi expresiva.
Toda novela pode ser un xénero híbrido e a novela lírica non é só
novela lírica -isto xa o precisou moi ben Darío Villanueva polo que non
vou insistir-, o que si hai que sinalar é que é unha novela que se afasta
do realismo, que se aparta das novelas de Leopoldo Alas, en concreto de La
Regenta, non tanto de Su único hijo, da que habería que falar con máis tino.
Polo tanto, a enerxía do narrador na novela lírica invértese sobre todo na
conciencia do ser: o ser en trance de formación, de elaboración -se a
palabra non soa demasiado a sociedade industrial- dunha alma, porque
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cómpre facerse unha alma, dicía don Miguel de Unamuno, e iso é o que ó
final descobre o protagonista de Arredor de si; e iso é o importante, o decisivo.
Este feíto podémolo estender á novela lírica en xeral. Pero tampouco
podemos esquecer que o ser --e sobre is to hai l)nha extensísima bibliografíaé un ser múltiple, que «eu son eu e a miña contradicción»; que o seré, como di cía
Montaigne, «ondulante e diverso»; como ondulante e diverso é o Adrián
. Solovio de Otero. Polo tanto, eu creo que a novela lírica eleva as imaxes ó que
Don José Ortega y Gasset chamou a «álxebra da metáfora»; hai unha exaltación
da metáfora que el vincula á vangarda pero que el podería ter encontrado
sinxelamente só con le-las páxinas que José María Pereda en Peñas arriba lle
dedica ó val de Tudanca. E cito a Pereda porque non era precisamente un
escritor actual. E tamén o podería encontrar ó lera Dona Emilia Pardo Bazán.
Pero non esquezan vostedes que o noso mestre --e digo o naso mestre porque
penso que sobre Ortega se pode pluralizar, porque Ortega foi mestre de todos
e, no meu caso concreto, non sei de ninguén a quen lle deba tanto-tiña un certo
desdén por un tipo de escritor, que lle interesaba pouco e-que incluía a algún dos
nosos máis grandes da nosa literatura. Meditaciones del Quijote, si, pero tamén
«meditacións» dos Pazos de Ulloa e de Fortunata y Jacinta, de Su único hijo,
etc.
En fin, creo que debo deixa-la novela lírica para falar xa directamente de
Otero Pedrayo. Poderiamos seguir moito máis (na nova edición do meu libro,
que ando a preparar, vou incluír novos capítulos da novela lírica e se a vostedes
lles interesa o tema aí o poderán atopar).
A novela de Otero Pedrayo podería ser examinada --ó meu parecersegundo o grao de presencia autorial que se dá nelas. Por exemplo, en O mesón
dos ermos a presencia autorial é relativamente escasa, mentres que nun libro
como Fra Vernero , a presencia autorial é constarite. Inventou o personaxe. Eu
non digo que el non coñecese ben a Zacarías Werner, personaxe non moi
interesante ó meu xuízo, pero que a el lle interesou e por iso o inventou.
Eu non puiden asistir á conferencia do profesor Carballo (o meu avión
chegou despois de que el pronunciase a súa conferencia), pero interesaríame
moito oí-los reproches que se lle poden facer pola falta de coñecementos, de
fontes e de bibliografía sobre Zacarías Werner, porque a verdade é que non nos
importa nada lendo este libro, o que os alemáns pensan sobre Werner;
impórtano-la invención que logrou en data tan temperá -1934- Otero
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Pedrayo. Eu creo que esta obra é froito dunha afinidade e dunha conciencia que
non é tan actual como din, porque hai moitos anos eu publiquei un ensaio
longuísimo sobre Tassara, o poeta romántico, que se titulaba Tassara, duque de
Europa . Porque xa Tassara, os románticos en xeral, tiñan conciencia de que
existía unha Europa que había que crear, porque daquela só existía na mente.
E isto é o que, ó meu parecer, une a Otero a Wemer. A idea, a conciencia de que
os dous son europeos, que é unha idea e que é unha tentación, a tentación que
agora estamos a presenciar: supera-los nacionalismos para crear unha
comunidade de «diferentes pero iguais». Ademais eu penso que reconstrúe no
texto por persoa interposta ese mundo posible, ese mundo que agora vemos de
maneira clara, pero que non pode existir por posible que sexa se non hai mentes
capaces de imaxinalo. E a de Otero claramente era unha mente capaz de orixinar
esa amplitude e esa tensión e esa universalidade. A min non me sorprende a
universalidade de Otero Pedrayo porque teño vinculacións con Galicia desde
hai moitos anos e lecturas de escritores galegas e vexo que o escritor galego é
de tendencia universalista clarísima. ¡Que irnos dicir de Valle-Inclán, que
pretende inventar un novo idioma, elaborar un novo idioma, un idioma
supranacional, un idioma que inclúa a toda esa enorme comunidade --eses que
irnos ser trescentos millóns de hispanoparlantes dentro de dous ou tres anos-. E
Dona Emilia Pardo Bazán, ¿non é universal? Eu estou sentado fronte a Marina
Mayoral neste momento e recordo unha reunión que organizou en Madrid, na
Universidade, e eu defendín e falei do universalismo de Dona Emilia Pardo
Bazán. ¿Por que crer que só é universal Borges ou Octavio Paz? Tan universal
coma eles é Dona Emilia. Pero, en fin, este é outro problema no que non quero
entrar. Si quero afirmar que da miña lectura de Otero Pedrayo --que penso
seguir porque xa me enviciaron vostedes niso- a conclusión da súa
universalidade, da súa intención de universalidade é absoluta. Despois explicaremos como é isto compatible en Arredor de si co final de Arredor de si; que
non só é compatible senón necesario. Así pois, o que Otero fai en Fra Vernero
e na súa vida, coido eu, é que pasa dos camiños de Europa á idea de Europa. Que
non é o mesmo percorrer eses camiños a sentir que Europa existe. E naturalmente o corazón de Europa para un home da súa xeración é aínda Francia. Hoxe xa
non. Evidentemente, pensar que París é o corazón de Europa resulta risible, e
moito menos o corazón do mundo. Os franceses que hoxe están aquí aínda
crerán iso, pero eu non o cr_eo xa; porque os meus mestres foron Unamuno e
Ortega e eles xa nos ensinaron que hai que ir máis alá, que hai que estenderse;
·que non hai un centro senón múltiples centros. Isto entendeuno Otero como
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unha comunidade ideal, a idea de Europa, insiste na conveniencia de que esa
idea perviva, que non é incompatible co seu galeguismo.
No ano 1930, publicaArredor de si (aínda que eu pouco podo engadir ó que
dixo onte Darío Villanueva). Pero si direi algo, posto que é un punto de vista
dun home da fronteira. E digo dun home da fronteira porque parece que eu teño
vocación fronteiriza, entre outras cousas porque os maragatos sómo-la fronteira
entre Galicia e León. Por outra parte vivín tamén durante quince anos na
fronteira de Texas e despois en California, fronteira do Pacífico. Este ano non
meu departamento non había máis ca xaponeses e dous españois, a miña filla
e máis eu.
Así que, para entende-lo que significa Arredor de si sácoa de Galicia e
sitúoa no supertexto. No supertexto, non xa da literatura española ou da
literatura europea, senón no supertexto total da literatura, da literatura en xeral.
E ímolo ver agora, porque eu pretendo detallar cales son as relacións intertextuais
que aparecen en Arredor de si.
Hai nesta novela unhas conexións que eu chamaría «remotas» e unhas
conexións que vou chamar «próximas». E vou falar tamén dunhas conexións de
«segundo grao». De maneira que hai conexións «remotas» ben visibles.
Primeiro, na temática, o xove de provincias que marcha á capital para facer
fortuna ou para facer unha carreira, no caso de Solovio. Segundo, os anos de
viaxe e os anos de aprendizaxe. Quero recordar -aínda que non necesitaba iso
Otero- que, ó final dos anos vinte, publícase na nova colección Universal
dirixida por Ortega y Gasset, Os anos de viaxe e os anos de aprendizaxe de
Wilhelm Meister, de Goethe, que evidentemente está aí. De maneira que esas
son as conexións que eu chamo remotas. Relacionalo con Rastignac ou
relacionalo cos heroes de Stendhal tamén sería posible, pois son relacións máis
ou menos remotas, pero con relación ás conexións directas eu diría que Otero
lera -¡e que ben o lera!- Pedro Sánchez de Pereda. Porque o Pedro Sánchez
de Pereda é Solovio. Solovio marcha a Madrid e despois regresa á súa casa. A
diferencia é que en Pedro Sánchez hai moita acción exterior: a revolución, os
amores frustrados, etc. Pero aí está Pedro Sánchez. E máis próximo aínda eu
entendo que a influencia máis directa é Camino de perfección, de Pío Baroja.
En realidade, Solovio e Osorio son irmáns, non en van teñen unha idade
semellante, unha educación diferente, pero os dous son persoas que teñen
ansias de cambio, ansias de transformación, ansias de transfiguración do país
no que están vivindo. E ¿como se vai facer iso? Pois non se vai facer.
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Simplemente non se vai facer, non o van facer. Acaban os dous resignándose
a recuar, a refuxiarse na súa casa, a refuxiarse na terra nai. Entón, á parte disto,
está no mesmo nivel, aínda que menos intensamente, presente algunha das
primeiras novelas de Azorín, sobre todo, La voluntad, coido eu e, roáis aínda
que Azorín, Las visiones de Unamuno: as visións rítmicas de Unamuno, as
visións da paisaxe de Unamumo e a coincidencia curiosísima de que nese
mesmo ano 30 Benjamín Jamés publica Lo rojo y lo azul.
Pero díxenlle a vostedes que ó meu parecer había unhas conexións de
segundo grao e esas conexións, en canto entremos nas relacións intertextuais,
veremos que quizais impregnan o texto máis ca nada, pero non dunha maneira
tan precisa como podemos dicirdeLo rojo y lo azul, Camino de perfección, Los
años de viaje y los años de aprendizaje de Wilhelm Meister. Non, aquí non
podemos dicir iso. Aquí ternos que dicir que a influencia de Giner de los Ríos
e da Institución Libre de Enseñanza é, para gloria de Otero Pedrayo, a que
impregna ese libro desde a primeira liña ata a última. Eu, que me confeso
declaradamente institucionista, gineriano de terceira ou cuarta xeración, pero
entusiasta da obra de Don Francisco (penso que é o máis serio que se fixo por
intentar educar es tes nosos pobos, porque don Francisco intentouno) entendo
moi ben que Otero es tea constantemente intentando que o pensamento gineriano
pase á súa obra.
Pero irnos xa as relacións intertextuais: non me podo parar demasiado. Se
vostedes queren, por gusto, pódolles sinala-las páxinas. A de Azorín moi clara,
na páxina 24 atoparán vostedes non só o nome do autor de La Voluntad e este
título explicitamente citado senón ademais unha voz narradora xemea da voz
de Azorín. A institución Libre de Enseñanza aparece xa nomeada expresamente
desde a páxina 28 e continúa no u tras moitas páxinas; na 104 hai unha defensa
moi clara duns ideais que coinciden cos ideais ginerianos. Hai un pouco falei
de Camino de perfección e de Femando Osario; sen embargo teño que recordar
que a presencia máis netamente definida non e a de Femando Osario senón a
de Silvestre Paradox. Unha curiosísima invención barojiana que é trasunto dos
seus propios sentimentos e dos seus propios temores e esperanzas. Falo
naturalmente das Aventuras, inventos y mistificaciones de Silvestre Paradox .
Pero vostedes saben que en todo ese grupo e en todo ese momento a
preocupación polo que está pasando non se limita ós escritores senón que está
tamén presente en xente de moi diverso talante e de moi diverso talento, que é
o grave, como Zuloaga ou Rusiñol (Rusiñol ou Sorolla son pintores máis
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importantes ca Zuloaga); pero Zuloaga representa un certo provincianismo
castelán, neste caso, non galega, pero que ten o mesmo fundamento de volta ás
raíces. Mesmo poderiamos falar de Solana, pero de Solana non hai ningunha
referencia; en cambio de Rusiñol si.
Pero amáis sorprendente para min das relacións intertextuais é a de Juan
Ramón Jiménez, que é case literal, porque fala de como vén a primavera
dacabalo do vento, pois, si señor, a primavera vén cabalgando no seu cabalo
branco-<li Juan Ramón Jiménez. Que non nos sorprenda: Sonetos Espirituales , un
libro no que Juan Ramón se despide das formas tradicionais (máis tarde non
quería nin oír falar del). O feíto é que foi un libro moi influínte, moi lido, que
tivo moito éxito de público e que evidentemente Ramón Otero debía coñecelo
de memoria; por iso lle veñen con certa frecuencia ó punto da pluma as imaxes
de Juan Ramón, as imaxes como esta do cabalo branca.
E ¿que dicir de Ganivet? Pois sinxelamente que o que está facendo Adrián
Solovio é escribir, digo, poñer en práctica a escritura do drama de Ganivet El
escultor de su alma. Escultor da súa alma. Ven vostedes que esta conexión á que
antes me referín de Unamuno---que é como dicir Ganivet, en certo sentido--, o poñela alma, onde outros poñen a palabra espírito ou a palabra conciencia, é moi
significativo. E aquí trátase de esculpí-la alma propia. Entón, a verdade é que
Unamuno para Otero é unha especie de incitación e atraelle ademais o modo de
describí-la paisaxe de don Miguel. É curioso, como veremos despois ó falar da
estructura, que non sexa Salamanca unha das cidades que lle interesan a
Solovio, xa que, como profesor de filosofía, dalgún xeito debería de conectar
co home que escribiu El sentimiento trágico de la vida e que escribiraLa agonía
del cristianismo, libro que tivo unha repercusión que posiblemente vostedes
non poidan imaxinar (primeiro publícase en francés, despois en español e lea
practicamente todo o mundo que sabe ler en España. Todo o mundo, claro está,
que saiba ler un libro, non todo o mundo que non sexa analfabeto).
E hai un modo de conectar con don Marceiino Menéndez y Pelayo moi
curioso, porque el entende que don Marcelino fracasa porque intenta algo
enganoso. E non é así. Aquí equivócase, porque o que intentaba don Marcelino
era escribir para tódolos españois e iso é xustamente o que lle reprocha Adrián
Solovio~

A presencia de Antonio Machado, que, como a de Juan Ramón Jiménez,
parece xa un pouco insólita, vista cos ollos de hoxe en día, pero que en 1930 era
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perfectamente lóxica, tamén se pode detectar. Porque ¿que é o que quere en
definitiva Adrián Solovio?. Quere volver «lixeiro de equipaxe», como «ligero
de equipaje como los hijos de la mar» tamén quería Antonio Machado chegar
ata o final da súa vida.
Estou a referirme soamente ós españois, vou falar xa dos últimos. Larra.
Larra é o home que está morrendo de sede--en expresión de Solovio ou, mellor
<lito do narrador-, e morre de sede en certo modo, porque ¿de que morre Larra?
Eu non o sei nin me atrevo a -dicilo. O que si é certo é que non se pega o
pistoletazo por un amor fracasado; a pistola xa estaba cargada antes de que o
amor se rompese. E logo, a clarísima relación con Leopoldo Alas e, concretamente, con Zurita, co singular con to Zurita que é, segundo o narrador oteriano,
o «desenganado da filosofía». Claro, iso que lle pasa a Zurita é o que lle vai
pasar a Solovio: o desenganado da filosofía, de toda filosofía; non desta ou
daquela, senón da filosofía, en xeral.
E pasando do dominio nacional ó internacional, eu citaría en primeiro
termo a relación intertextual con Spinoza e con Bach unidos, ¿por que? Porque
os dous teñen a mesma aspiración ética e estética da Institución Libre de
Enseñanza. Non hai ética sen estética e non hai estética sen ética. José María
Valverde, cando destituíron a Aranguren da cátedra, demitiu tamén da súa e
envioulle un telegrama no que <licia: <<nulla aesthetica sine ethica». Pois iso
mesmo é o que aprecia en Bache en Spinoza. E ¿por que a música de Bach?.
Di o propio narrador «relación inexplicable». Non, relación perfectamente
explicable, porque nos dous se dá unha pureza e unha disciplina de pensamento
e de ordenación do pensamento, nunha forma que nun é literaria e noutro
musical, que son análogas, que son en certo modo equivalentes, polo menos en
canto á intención. ¿E por que a conexión con Nietzsche? Está claro; está no
texto, non o invento eu. Porque é un voluptuoso do pensamento, e se eu o fose
definir (e probablemente o farei, porque penso escribir algún artigo sobre
Otero) faríao así: como un voluptuoso do pensamento. E iso é o que el encontra
en Nietzsche. A min interésame pouco o que el puidese ter sacado das Orixes
da traxedia ou das súas polémicas con Wagner ou todo iso. O que me interesa
é que aprende ese ir e vir, zigzagueo extraordinario que hoxe encontramos en
Nietzsche. Pero hai que dicir que o Nietzsche que coñeceu Otero é o Nietzsche
falsificado, é dicir, o que falsifica a súa irmá, non o que Nietzsche escribe (non
hai máis qtie ver agora as edicións restauradas de Nietzsche para decatarnos de
que non é o que a irmá, que era unha panxermanista, intentara facer do filósofo).
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E se digo isto dos holandeses e dos alemáns, teño que dicir que a influencia
de Montaigne, en canto á concepción do personaxe, que dixen antes, pareceme
indiscutible. Esa idea de que o personaxe non é un personaxe dunha peza. Esa
idea do personaxe múltiple, que se coida que é de agora, está nos Éssais de
Montaigne. Cando el di que o ser é un «ser cambiante» está recoñecendo esa
posibilidade do ser que ondula, do ser que cambia, e Otero non era un personaxe
dunha peza. Eu pediría ós meus amigos galegas que non intenten convertelo en
tal cousa porque o deforman. Otero era un ser riquísimo, un ser de extraordinaria diversidade que, xeralmente, responde á concepción do home de Montaigne.
E xunto a Montaigne, Bergson. Pero non soamente o Bergson da concepción de la duré e e da concepción do tempo como duración na que se inseren eses
instantes que Virginia Woolf chamaba instantes de revelación. Pois ben, estas
parecen as máis claras presencias francesas en Arredor de si. Pero non estou
seguro de que, sendo como son tan considerables, sobre todo a de Montaigne,
eu non estou tan seguro de que poidamos esquecemos doutras, como a de
Balzac, porque cando ve París, en realidade non ve Par-ís, ve unha invención en
que hai unha gran cidade á que Balzac chama París. Porque ve París polos ollos
de Balzac, coa súa mirada.
E, por último (e non quero estenderme demais: xa mencionei a Stendhal,
a quen cita moito e de quen está lendo De l' amour, no momento de viaxar),
quero dicir tamén que hai unha coincidencia literal con Daudet, pero con Léon
Daudet, porque cando fala do estúpido século XIX está citando literalmente a
frase de Daudet «O estúpido século XIX» (que podía ser estúpido pero ...
¡coidado que o século XX ... ! Como lle eu oín dicir a D. Manuel Machado, se
o século XIX foi estúpido, o XX é un século criminal).
A pesar do seu interese por Alemania e do seu evidente xermanismo,
evidentemente el aceptou as teses antixermanas dos modernistas, ou de certos
modernistas, non de Unamuno, pero a de Rubén Darío claramente. Porque
cando Rubén Darío canta París, «cara Lutecia», fala dos bárbaros, dos bárbaros
que veñen e, en concreto, dos Hohenzollem, que van provoca-la primeira
guerra mundial. De modo que claramente hai unha división entre a civilización
e a barbarie. Iso é difícil de aceptar, cando, por outra parte, se referiu a Bach
como o fixo ou a presencia tan clara de Goethe. É esquematizar demasiado as
causas e crear unha especie de dicotomía, «ben e mal», que non é así; nin os
franceses teñen toda a razón nin os alemáns a tiveron nunca tampouco. Esa é
outra cuestión na que non quero entrar. Pero o que si quero dicir é unha cousa
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curiosa: así como é notable a coincidencia con Lo rojo y lo azul de Benjamín
Jarnés, hai un elemento importante que é a anticipación, porque Otero Pedrayo
nas súas descricións líricas ten un lirismo barroco e ¿onde encontramos ese
lirismo barroco? Encontrámolo moitos anos despois en Alejo Carpentier,
especialmente en El siglo de las luces. Cando Esteban se baña nos mares do
trópico e descobre toda a fermosura dese mundo, está dicindo as mesmas causas
que nalgún momento transcribe Otero Pedrayo nas súas novelas.
Doutra banda, hai en Arredor de si un detalle de construcción entre elementos aparentemente contradictorios pero que literariamente, poeticamente
son perfectamente compatibles. Refírome a unha linealidade que se resolve en
circularidade e que é unha das causas que máis me atraeron no modo de
construcción des ta novela. É un camiño de perfección que remata onde empeza:
nas orixes. E hai un narrador que non é a figura central pero que está totalmente
identificado coa figura central, é dicir, con Adrián Solovio. De modo que ás
veces resulta difícil (por estes mecanismos do estilo directo, estilo indirecto e
indirecto libre, sobre todo) aceptar que quen está falar non é o propio Adrián
Solovio, porque ademais as súas reflexións están inmersas no discurso, que xa
sabemos que non é un discurso continuado, que é alternado, variado e, de
súpeto, o que está facendo simplemente o narrador é traspasa-lo seu discurso
ás palabras de Adrián Solovio. E o que se di, o que di ese mesmo narrador, dío
coas palabras doutro. É dicir, o que descubriu o avogado de Flaubert (e non
Flaubert), que era o discurso indirecto libre. É unha das poucas causas nas que
estou en diverxencia co meu entrañable amigo Fernando Lázaro Carreter,
poque el se encirra en que foi Flaubert o que descubriu o estilo indirecto libre.
Non, descubriuno o seu avogado, simplemente. O seu avogado foi quen
afirmou perante o tribunal que era necesario ter en canta que non era Flaubert
quen falafa e quen facía aquelas afirmacións, ou quen dicía aquelas palabras
soeces, senón que eran os personaxes, dos que el só collía a súa linguaxe para
poñela no discurso. Exactamente o que fai este tipo de narrador.
Entón ¿como é este personaxe? (de aí o meu descubrimento de que estaba
lendo outra vez a Fernando Osario). Pois é un personaxe oscilante, indeciso,
vacilante, e isto é exactamente o que eu chamei o heroe abúlico do Camino de
perfección, de Baraja: o heroe abúlico, falto de vontade. Ten unha causa clara.
E ¿de onde lle vén todo isto? Isto tamén lle vén de Juan Ramón Jiménez: a súa
aversión total do cosmopolitismo e a súa busca do universalismo. Juan Ramón
Jiménez tiña condenado taxativamente os cosmopolitas para
defende-los
....
universalistas. E iso é importante tela en canta porque o que acorre é que, en
211

definitiva, acaba abeirándose no útero materno, que é a onde volve Solovio.
Esta novela, que eu saiba, non tivo continuación, pero é bastante boa. É dicir,
el, nun-momento dado realiza este erro, esteticamente, este grave erro. Pensa
que Pondal é máis importante ca Rilke. Non. Iso non é así. Rilke é máis
importante ca Pondal. Rilke é unha das grandes figuras que el tivo presente
tamén, e sen embargo, así o di taxativamente na páxina 184.
E todo protagonista postula un antagonista. E aí está o antagonista que non
podía ser menos, aínda que non na forma dramática, mitifican te de don Miguel
de U namuno, pero o Caín des ta historia é o seu irmán Xacobe, porque Xacobe
Solobio é todo o contrario do que é o seu irmán. No canto de oscilante é resalto;
no canto de indeciso é seguro; no canto de vacilante é decidido. É dicir, ten un
proxecto e realízao. É ese proxecto é extremadamente moderno, de mane ira que
o anacrónico é o que opta pola poesía -digámolo así- e polo útero materno.
E o actual, hoxe máis ca nunca, é o que opta por se enriquecer, sinxelamente.
De modo que vexan vostedes estes dous extremos. Claro está que a carón <leste
protagonista e <leste antagonista (antagonista moi desdebuxado, por certo, non
ten a consistencia que ten o protagonista) hai unha serie de figuras complementarias ás que me vou referir. Pero hai sobre todo un coro. Un coro que non se
oe: o coro dos campesiños, o coro dos labregos, o coro que é a voz de Galicia,
que, dalgún xeito, está a lle soar dentro, aínda que el, ás veces, non a oe:
distráese. Este coro está perfecta e humoristicamente reflectido no coro que
ocorre no Paseo do Retiro de Madrid. E quero amosar a vostedes (sen apurar
demasiado a idea, porque pode ser unha coincidencia: eu non quero meterme
no simbolismo, porque o simbolismo, a utilización excesiva do símbolo, pode
ser unha tendencia reductora do que quixo face-lo autor) o feito de que algúns
dos personaxes do coro, o celador e o rexistrador da propiedade, se xunten
debaixo do grupo escultórico do Anxo Caído de Madrid. Quizabes teña isto
algún tipo de significado simbólico.
Eu podo entender moi ben este coro, por razóns personais e de coñecemento
de galegas moi ilustres e moi distinguidos, a quen tratei en Madrid (sobre todo
Dª María Montero Ríos, que é a muller máis extraordinaria que eu coñecín na
miña vida). Pois ben, fronte des te coro, ou como contraste del, hai que dicir que
está o tío, Don Bernaldo, e esta é unha creación extraordinaria a quen o narrador
lle concede importancia, é unha figura claramente consistente, claramente
coherente, unha figura dramática que vive o seu drama persoal, pero que
necesitaba quizais unha análise máis profunda dos seus motivos, porque aquí,
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en realidade, funciona como determinante da conversión; porque se aquel era
un camiño de perfección en Baroja, aquí é un camiño de conversión.
E chócame a ausencia das mulleres, cando é evidente que na vida de Don
Ramón a súa muller tiña un papel importante, pois sen embargo nesta novela
as mulleres non existen. Si, aí está a nai, a velliña, a avoa. Si, están; e a amante,
pero ¿realmente son personaxes? Non. Eu negaríao rotundamente. Son meras
funcións e, nalgún intre, relativamente actantes. Nada máis ca iso, pero non
chegamos a coñecer porque a marquesa morre, a marquesa ---encamación da
frivolidade, encamación <lesa tendencia europeizante que el está rechazando
nese momento e que pode ser unha explicación. Pero, en realidade, non é un
actante equivalente ó protagonista nin aínda ó antagonista, a penas mencionado.
Finalmente, quero dicir con respecto ó espacio que en Arredor de si hai un
dobre espacio, como é adoito que ocorra: hai un espacio exterior, o da viaxe,
as cidades, etc. Galicia primeiro, logo Castela (outra conexión clarísima co
poema «Iris de la noche», de Antonio Machado: vai o tren unha noite pasando
polo Guadarrama e vai reflexionando o poeta, como Adrián en Arredor de si) ,
Burgos, Madrid, Europa, etc. A parte dese espacio exterior, hai claramente un
espacio interior, un espacio mental e aí é onde se produce a acción. Todo o que
el ve en Burgos, todo o que ve en París, en Alemania, é un reflexo dese volverse
sobre si mesmo ó que antes me refería. E, por certo, que o que di no prólogo de
Arredor de si o profesor Luciano Rodríguez Gómez de que todo o que se nos
conta soamente ocorre na cabeza de Adrián Solovio, é moi atinado. Eu chegara
a esta conclusión antes de le-lo prólogo, porque foi o último que lin, precisamente para non sentirme influenciado polas ideas do prologuista. E de aí
venñen tamén, equivalente ás <lúas modalidades espaciais, as <lúas modalidades
da temporalidade : o tempo dilatado da viaxe e o tempo condensado do home
que viaxa mentalmente arredor de si e dentro de si, porque viaxando ó arredor
o que está fóra é o que ten dentro, segundo xa dixen antes
A acción, pois, é a historia dun cambio, a historia dunha conversión. Esta
novela podería te un título (que o achegaría máis a Baroja) baseado nunha liña
da páxina 183: Camiño de redención. Porque el perde a Rilke pero gaña a
Pondal; perde a filosofía pero gaña a alma. Non abre un libro, dise. Volve a
Galicia e a partir de aí non vol ve a coller un libro, todo o deixa para máis adiante,
como Femando Osorio, todo o deixa para outro momento. E ó final da novela
Femando Osorio déixao todo para que o faga o seu fillo , para que o faga a
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xeración seguinte . Entón, mata a súa carreira --di na páxina 180- para salvala súa alma.
Deixei necesariamente fóra desta análise cousas que serían importante
mencionar, sobre todo, os detalles da viaxe, pero creo que o meu tempo xa
rematou e a súa paciencia e a súa amabilidade tamén. Limítome a pedirlles ós
que interviñeron neste simposio e ós que me escoitan que insistan na lectura de
Ramón Otero Pedrayo. Eu, que, como dixen ó comezo, tiña del unha visión
soamente persoal, non tiña ata o de agora (e síntome por iso abochornado) unha
visión do que representa literariamente. Creo que a análise das súas novelas e,
ó que parece, do seu teatro, do que oín falar estes días, sobre todo a Filgueira
Valverde, antesdonte, con moito detalle, é necesario continuala. Coido que
teñen vostedes un grande escritor que eu non sei se está esquecido en Galicia
pero que si é descoñecido fóra da fronteira deste país. E eu dende aquí prometo
que farei o que poida porque ese esquecemento se corte, ata onde cheguen as
miñas forzas.
Moitas gracias.
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O PERSONAXE FEMININO NA NOVELA DO SÉCULO XX.
CATRO FITOS NA SÚA EVOLUCIÓN

Marina Mayoral
Universidade Complutense
Madrid

O personaxe feminino experimentou cambios notables desde finais do
século XIX, época das grandes novelas de personaxes, ata hoxe. Se prescindimos dos aspectos técnicos, que afectan ó personaxe en xeral, axiña se fai patente
que os cambios van unidos á presencia de escritoras no panorama literario 1•
Os cambios refírense a dous aspectos distintos. Por unha parte
incorporáronse os novos papeis que a muller xoga na sociedade. Por outro,
profundouse no seu mundo interior, ofrecendo unha perspectiva diferente da
psicoloxía e da mentalidade feminina. É neste segundo campo no que a
contribución das escritoras foi máis interesante.
Dos innumerables exemplos que se poderían tomar, escollín catro que me
parecen significativos para estudia-la evolución e articuleinos arredor dun
elemento que, tradicionalmente, se considerou característico do mundo feminino:
as lágrimas.
O precepto social «os homes non choran», trasladado ó campo da ficción,
estiñou as fon tes da sensibilidade roussoniana e romántica e deixou enxoitos os
ollos dos personaxes masculinos da novela realista do século XIX, convertendo
as lágrimas en sinal de debilidade e en patrimonio case exclusivo das mulleres.
Verémo-los distintos tratamentos que ó longo do século se deu a este elemento.
Para Emilia Pardo Bazán as lágrimas identifícanse coa tenrura de corazón,
coa sensibilidade, e son atributo feminino. Os homes que choran son bondadosos, pero brandos e débiles; as cousas non acostuman a irlles moi ben, son uns
fracasados. Este é o caso de Benicio Neira ou de don Xulián, do que o narrador
de Los Pazos de Ulloa di na páxina final da novela, cando o personaxe expresa
os seus sentimentos ante a tumba de Nucha, que choraba «como niño o mujer».
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Partimos, pois do tópico das lágrimas como característica exclusiva das
mulleres, pero a propia dona Emilia vai da-lo primeiro paso para cambialo. Hai
na súa obra dous personaxes que supoñen un avance: Feíta Neiras e Natalia
Mascare ñas.
Fe Ne iras é a moza que en Memorias dun solte irón escandaliza e sorprende
os seus conveciños porque decide gaña-la vida dando clases. Feíta, máis
claramnete cá Tristana de Galdós, quere ser libre e non depender de ningún
home que a manteña. O seu optimismo, a súa falta de coquetería e, sobre todo,
a decisión con que se enfronta ás dificultades, son unha contribución á imaxe
tradicional feminina. Analizada como creación literaria, Fe Neiras non é un
personaxe complexo nin profundo, é sinxelamente, o reflexo dunha nova
realidade social: a das mulleres que a finais do século pasado querían saír da súa
situación de dependencia e emanciparse da tutela masculina, do pai ou do
marido.
Máis complexo, aínda que menos claro, é o personaxe de N atalia
Mascareñas, da novela Dulce Dueño, que, publicada en 1911, vén a ser un
testamento literario da Pardo Bazán.
Natalia, tilla natural dunha muller de elevada posición, vive case confinada
e de modo moi austero ata que a herdanza da súa nai a converte de golpe nunha
muller rica, poderosa e independente. Por carácter e polas circunstancias da súa
educació_n, Natalia desconfía de todo o mundo. Non ere en idealismos políticos,
nin no desinterese dos que se lle acercan. Non ere no amor nin na amistade, só
ere no egoísmo humano e dedícase a demostralo. No seu intento de poñer a
proba a veracidade dos sentimentos dos que a rodean vai demasiado lonxe e
chega a provoca-la morte do home co que ía casar: unha persoa querida e
respectada por tódolos que o coñecían. N atalia lamenta a súa morte, pero
reafirmase nas súas ideas: aquel xove tan excepcional, que xuraba amala máis
cá súa vida, era egoísta, coma todos: ó verse en perigo de mórrer afogado
intentou salvarse el só, abandonándoa e mesmo soltándose dos seus brazos a
golpes.
Natalia encontra ó fin a calma para o seu esixente espírito na práctica da
caridade cristiá. Coidando a seres que lle repugnan recupera ou, mellor dito,
adquire a tenrura de corazón e con ela o don das lágrimas. É un personaxe
complexo e tan contradictorio como a súa propia autora. Con el parece decirnos
dona Emilia nesta novela que só por amor a Deus se pode ama-la Humanidade.
Como personaxe achega unha visión novidosa da muller. Caracterízana o
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desexo de saber e de cuestiona-las ensinanzas recibidas, a falta de respecto a
prexuízos e valores admitidos pola sociedade, e unha cualidade que hai que
chamar, sen paliativos, dureza. Natalia é dura ata extremos antipáticos. Creo
que esas características: curiosidade intelectual, espírito crítico e firmeza de
carácter (que pode ser en moitos casos dureza) representan un tipo de muller
que aparece ó alborece-lo século XX e que podemos chamar nun sentido amplo
feministas. Ante elas ábrese un mundo ata daquela pechado no que irrompen
coa mesma actitude que N atalia: dispostas a gozar do que Hes negaran e a acabar
cos prexuízos que as atenazaban. Só Hes falta desprenderse de algo que ata e
condiciona a N atalia e a dona Emilia: a relixión e con ela unha concepción da
vida coma un val de lágrimas.
A xeración do noventa e oito e o Novecentismo non contribúen con nada
ó campo dos personaxes femininos. A tía Tula ou Anxela Carballino de
Unamuno, dona Inés de Azorín ou a «Niña Chole» de Valle son imaxes dun
eterno feminino interesantes en si mesmas, pero que non amplían o noso
coñecemento da muller. E o mesmo se pode dicir dos retratos de Miró ou Pérez
de Ayala. Se don Maxín rompe tópicos sobre a figura do cura --é sensual, pero
casto e bondadoso- e Tigre Xoán é unha nova visión dun vello mito, non
sucede así cos personaxes de Paulina ou Purita, de Nuestro Padre San Daniel,
que tanto polo seu papel na sociedade coma pola súa psicoloxía entran de cheo
nos esquemas do personaxe tradicional feminino, o mesmo que as esvaecidas
figuras de muller das novelas de Pérez de Ayala.
A Xeración do Vintesete tampouco trae navidades. Os personaxes que
todos recordan desta época: Erma, Bernarda Alba ... non son novelescos, nin
son, en realidade, retratos de muller, senón encarnacións de mitos e ideas. E iso
mesmo, aínda que con menos categoría literaria, veremos na obra de Felipe
Trigo, na que se poden rastrear algunhas figuras que anuncian novos tempos,
pero non teñen entidade como personaxes, son só esbozos, a través dos cales,
en lugar dun ser real de carne e óso, vemos aparece-las boas ideas e intencións
do autor.
Teremos que chegar á posguerra2 e a unha muller para encontrar outra vez
unha visión novidosa sobre o mundo feminino: será en 1944 con Nada de Carme
Laforet.
Nada resulta innovadora en dous aspectos: porque explora parcelas mal
coñecidas da psicoloxía feminina e porque adopta para o relato o punto de vista
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dunha muller, ó unificar no personaxe de Andrea as figuras do narrador e o
protagonista.
A novela responde ó esquema clásico dos relatos de aprendizaxe, coa
va~iante de que o aprendiz é agora unha moza e unha estudiante de dezaoito
anos que chega a unha gran cidade, Barcelona, disposta a descubrir e a gozar
da «vida en plenitude, a alegría, o interese profundo, o amor» (p. 294 ). Ó longo
dun curso académico iranse esvaecendo tódalas súas ilusións e o que descobre
é o fastío, a crueldade e a mentira das relacións humanas e as limitacións que
impón a pobreza. Pero entre ese mundo que se afonde descobre tamén algo que
acabará dándolle sentido á súa vida: a amistade, a amistade con outra rapaza.
E isto paréceme un punto esencial sobre o que volveremos máis tarde.
Moitos dos personaxes femininos da novela responden, con maior ou
menor riqueza de elementos, a tipos coñecidos e ata estereotipos: a avoa
bondadosa e débil, que ós poucos chochea: a solteirona beata, histérica e
intransixente (Angustias); a moza guapa, un pouco frívola, pero debo corazón
(Gloria). Mesmo Ena, o personaxe máis importante despois de Andrea, ten
elementos tópicos da «muller fatal»: goza burlándose dos seus pretendentes,
facéndoos sufrir, e os seus ollos, ó achegarse á presa «fosforecían coma un
felino» (p. 147). Andrea, polo contrario, é un personaxe moi fresco, moi novo
e sen tópicos na súa composición.
Ó COfI!parar a Andrea con outros personaxes femininos de novelas anteriores, advertimos de seguida a escasa importancia que teñen na súa vida <lúas
forzas que condicionaron sempre, para ben ou para mal, ás heroínas novelescas: a relixión e o amor. Unha ou outra <lesas <lúas forzas, e nalgún caso ambas,
zarandean a tódolos personaxes de Nada, pero a Andrea a penas a rozan.
Andrea non nos fala nunca de crenzas ou inquietudes relixiosas. Di que
acompaña á i~rexa a súa avoa ou a súa tía Angustias e que esta vixía e critica
a súa devoción (p. 71), pero en ningún momento vemos que os sentimentos
relixiosos lle sirvan de consolo ou de xustificación nin que teñan a menor
importancia na súa vida. Non son unha axuda, pero tampouco unha limitación
nin un elemento represivo e retrógrado como o son para a súa tía Angustias.
Precisamente a forma en que Andrea ve a historia da súa tía marca a distancia
que separa estes dous personaxes: Angustias, cando era nova, refugou por
prexuízos sociais a un pretendente que era fillo dun tendeiro. Cando el vol ve de
América, casado e rico, reanuda con el un amor clandestino, masoquista e
platónico que destroza o matrimonio del e a súa propia vida. Angustias acaba
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buscando refuxio no claustro porque, aínda non se atreve a dicirllo claramente,
pensa que para a muller só hai dous camiños honrosos: o matrimonio e o
convento (p.101). Andrea di: «Toda a historia de Angustias resultaba como
unha novela do século pasado» (p. 108).
Tampouco o amor ou o desexo xogan un papel importante na súa vida e
neste aspecto contrasta con tódalas demais mulleres da novela, desde a brutal
criada Antonia ata a refinada nai de Ena. Non se namora, a pesar de poñe-la
mellor vontade, do seu compañeiro de clase Pons, nin cae na órbita de atracción
do seductor Román. As páxinas en que con ta a experiencia do primeiro bico son
un magnífico exemplo do que veño chamando nova maneira de ve-las cousas.
Sen sentimentalismos, pero tamén sen tremendismo nin ironía, con sinxeleza
e seriedade conta a perda dunha ilusión: pensara que o primeiro home que a
bicase sería escollido por ela entre todos, e non é así. Pensara que estaría
namorada e que sería unha experiencia grata, e o que sente é asco «pola saliva
e a calor dos seus labios groso~». Pensara que sería un acontecemento importante na súa vida, e é algo in transcendente. Andrea asume así a experiencia: «De
modo que este home estúpido é quen me bicou por primeira vez» ...
O único realmente importante na vida de Andrea é a súa amistade con Ena.
Con ela e por ela sofre e goza. Ena é o motor da súa vida e ó final o camiño da
salvación. E isto é o fundamental da novela, a gran contribución á evolución do
personaxe feminino. Nin Ana Ozores, nin Fortunata, nin Pepita Jiménez, nin
Madame Bovary, nin Ana Karenina viviron unha amistade como Andrea,
quizais porque os seus creadores foron homes.
A amistade masculina é un vello tema literario, pero ata ben avanzado o
século XX non encontranos exemplos similares femininos, quizais porque este
sentimento foi mal interpretado polos homes, que viron na amistade feminina
un substitutivo do amor, un sentimento que se esvaece ó aparecer no horizonte
o varón esperado. Só da man das novelistas se incorpora á psicoloxía do
personaxe ese sentimento tan cheo de tornasoles que é a amistade entre
mulleres, sentimento que visto por outros ollos pode parece-lo que non é. Na
novela española creo que Andrea e Ena son o primeiro exemplo dunha análise
pormenorizada <lesas relacións entre mulleres ata daquela inexploradas.
Uns anos máis tarde, en 1957, encontro na novela de Carmen Marínf-aite
Entre visillos un personaxe interesante para o estudio da evolución: a adolescente N atalia.
219

A novela é un fresco do mundo feminino provinciano. Reflecte unha
sociedade moi tradicional na que as mulleres viven só pendentes dun futuro
matrimonio e no que a solteiría é un fantasma temible que todas se esforzan por
evitar. Multitude de figuras femininas cruzan as páxinas da novela e o lector
acaba confundíndoas a case todas, porque todas falan igual, pensan igual e
actúan movidas polos mesmos desexos e freadas por idénticas represións.
Mesmo Elvira, a orixinal e extravagante daquel mundo, está cortada polo
mesmo patrón: ó final acaba casando por despeito e aburrimento cun home que
non lle gusta.
Nese mundo de mulleres destaca claramemte unha figura case infantil:
unha rapaza de dezaseis anos, que estudia no Instituto, que é a pequena de tres
irmás e que escribe un diario, mediante o que se con verte en boa parte da novela
nunha narradora en primeira persoa.
A importancia de N atalia como personaxe radica na súa normalidade, na
súa insignificancia. Fe Neiras e Natalia Mascareñas eran, cada unha ó seu xeito,
unhas extravagantes, Andrea é unha rapaza rara metida nunha familia de tolos.
Tali é unha xove normalísima, que vive nunha familia corrente, cos problemas
habituais de calquera adolescente en calquera familia da clase media.
O descubrimento do protagonista insignificante é unha das características
da novela do século XX, aínda que os grandes escritores do XIX xa o utilizaran.
Recordemos_que en Miau de Galdós o narrador chama «a insignificante» en
repetidas ocasións a Abelarda, o personaxe central feminino. Pero esta
insignificancia decimonónica é falsa, porque, visto de preto e convertido en
protagonista, o personaxe adquire dimensións de heroe tráxico. Así, seguindo
co exemplo galdosiano, Abelarda, a insignificante, concibe un amor tan
desmesurado polo seu cuñado que a leva ó bordo da loucura e do asasinato dun
neno inocente.
Natalia, Tali, é un personaxe insignificante de verdade e ese é o seu mérito.
Sabemos da súa vida ó longo dun ano académico e durante el non ocorre nada
transcendental: fala coas súas irmás, escribe un diario, pasa unha enfermidade,
vai a un baile, namórase dun profesor novo sen darse de conta de que se namora
e casa a súa amiga íntima. E todo está contado respectando esa insignificancia,
sen magnificala con falsas retóricas.
Tali, como calquera adolescente sensible, séntese soa e incomprendida. As
súas irmás están demasiado preocupadas cos seu propios problemas. O seu pai
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e as súas tías están máis atentos á súa saúde física cós seus cambios psicolóxicos. ·
que sexa orfa de nai paréceme un elemento tópico e pouco significativo. Tal
como está proxectada a novela, a nai non sería máis comprensiva nin aberta cás
restantes mulleres da familia. A soidade de Tali e as súas penas son inevitables:
é a dor do tránsito do mundo da infancia ó mundo adulto, e ese paso sublíñase
na novela coas reiteradas alusións a dous feitos: a voda da súa amiga e o seu
namoramento" do profesor.
A miúdo a visión en profundidade do mundo feminino por parte das
novelistas escritoras vai .acompañada do uso da primeira persoa, que permite un
acceso directo á intimidade do que fala. Así sucedía en Nada e así sucede tamén
en·gran parte de Entre visillos, onde o diario de Tali, ou unha carta da súa irmá
nos permiten asomarnos sen intermediarios ó seu mundo interior. Pero isto non
é indispensable e Entre visillos é un bo exemplo de que o importante é o ollo
que mira e non a perspectiva adoptada. As dúas escenas fundamentais para
entende-lo sentimento de soidade de Tali non se contan en primeira persoa, nas
páxinas do diario, senón nunha perspectiva desde fóra. A primeira é a escena
da petición de man da súa amiga íntima e está contada con técnica de narración
obxectiva, con grande importancia de diálogo e descrición de xestos das dúas
mozas.Non se nos di o que sen te Tali porque é innecesario. Mentres a súa amiga
lle ensina os regalos de voda ela só se fixa nos cambios: o yestido, o peiteado,
a repisa con libros que desapareceron do cuarto, e cando se sentan a oír música,
Tali apoia a cabeza no ombro da súa amiga e rompe a chorar con desconsolo.
A segunda escena cerra a novela e está contada desde a perspectiva dun
personaxe masculino (o profesor de quen Tali se namorou) que actúa como un
narrador obxectivo: Tali acudiu á estación a despedi-la súa irmá e encóntrase
co seu profesor que marcha tamén, que deixa definitivamente a cidade. O temor
e a esperanza mestúranse nas palabras da rapaza cando lle pregunta: ¿Pero
vostede volve, non?. O tren xa está en marcha e Tali corre ó seu lado para
arrincarlle unha resposta que ve cada vez máis afastada: «Vol ve vostede
despois das vacacións ¿verdade? ... A ver se non vol ve». El non contesta e Tali
quédase soa na estación, chorando e dicindo adeus: adeus ó seu profesor, ó seu
primeiro amor e á súa infancia.
Estas dúas escenas fundamentais na vida interior do personaxe van
acompañadas de lágrimas. É o choro que dona Emilia chamaría de neno ou
muller, uns choros espontáneos e incontibles, máis fortes cá vergonza e a
represión, pero un pranto novelísticamente innecesario, tópico, porque o
desalento e a dor do personaxe non precisaba dese subliñado de lágrimas.
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A escena recórdame inevitablemente o final de Nuestro Padre San Daniel
con don Maxín despedindo na estación a Purita, o seu amor platónico de tantos
anos. Non chora don Maxín quizais porque «os homes non choran» e un
.pregúntase se as lágrimas de Tali, máis ca un detalle de realismo psicolóxico,
non serán un recordo literario de tantas lágrimas femininas de novela.
Pouco máis tarde, polos anos sesenta, aparece no panorama da novela
española un personaxe feminino que se fixo famoso e ó que cómpre aludir polo
menos: Carmen de Cinco horas con Mario.
Carmen, ó revés dos personaxes que vimos analizando, non achega nada
ó coñecemento do mundo feminino, nada que non se saiba de antemán. Está
construída con técnica de tipo e non de carácter, por acumulación de características xenéricas: Carmen pensa e fala como a maioría das mulleres da súa
idade, da súa xeración e da súa clase social. A súa gracia como personaxe non
está na súa individualidade senón na súa representatividade. Carmen é un
tópico, convertido por obra e gracia do bo facer novelístico do seu autor, en
personaxe. Delibes non pretendeu indagar coa súa creación no mundo feminino,
nin afondar, nin descubrir, senón subliña-lo máis coñecido, reunindo nunha soa
figura os trazos máis habituais dun colectivo social moi determinado.
Tamén na década dos sesenta aparece unha novela que considero fundamental para e evolución do personaxe feminino e coa que irnos cerrar esta
rápida ollada ó tema. Trátase de A praza do Diamante de Mercé Rodoreda.
A praza do Diamante leva ás súas últimas consecuencias a perspectiva
narrativa que vimos observando. Identifícanse como en Nada narrador e protagonista para ofrecer unha visión feminina do mundo, pero agora man tense esa
perspectiva dun modo máis rigoroso e radical. Suprímense os diálogos que
daban na novela de Laforet autonomía a outros personaxes e todo o que sucede
chéganos a través do filtro da personalidade de Colometa, a protagonista, que
conta as causas como ela as ve, as entende e as sente.

É esta perspectiva exclusivamente feminina a gran contribución de Merce
Rodoreda á transformación do personaxe. Despois dela están abertos tódolos
camiños e por iso a tomei como fito final na evolución que vimos analizando.

A protagonista narradora ve o mundo con tódalas limitacións que supón o
ser muller e por enriba pobre, ignorante, sensible e non moi intelixente,
cualidades que fan de Colometa unha víctima, unha muller oprimida, sacrificada pala sociedade e resignada a ese papel.
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Colometa entende mal o que acontece ó seu arredor, ou non o entende en
absoluto: os avatares da política, a guerra civil, a dictadura aparecen no seu
relato como sucesos persoais que a afectan de forma negativa e dos cales non
acerta a comprende-las causas, pero si padece as consecuencias. O advenimento
da República vincúlase no seu recordo á imaxe do seu marido berrando polas
rúas cunha bandeira e ó cheiro da primavera:
E todo ía así, con pequenos quebradeiros de cabeza, ata que veu a república e
o Quimet entusiasmouse e andaba polas rúas berrando e facendo ondear unha
bandeira que nunca puiden saber de onde a sacara. Aínda me recordo daquel aire
fresco, un aire, cada vez que me acordo, que non puiden volver a sen tilo nunca roáis.
Mesturado co cheiro de folla tenra e co cheiro de gomo, un aire que marchou e
tódolos que viñeron despois non foron como aquel aire daquel día que fixo un corte
na miña vida, porque foi en abril e con flores cerradas cando os meus quebradeiros
de cabeza pequenos se volveron quebradeiros de cabeza grandes (p. 78).

A súa amiga da infancia, metida a miliciana, intenta explicarlle, tamén
cunha visión moi de muller, a súa postura política:

Ela animoume, díxome que non me acobardase porque o mundo iría para
mellor e todo o mundo podería ser feliz, porque viñeramos á terra para ser felices e
non para estar sufrindo sempre. E que ela, sen a revolución, pobre e traballadora
como era, nunca tivera unha noite de rico e de amor como a que tivo.

Pero Colometa non é revolucionaria e aínda que entende as razóns da súa
amiga tamén comparte as opinións da señora Henriqueta, a castañeira que a
aconsella e que, igual que Colometa, aceptou e asumiu as regras dunha
sociedade clasista:

Cando llo contei á señora Henriqueta púxose furiosa e dixo que esas rapazas
da revolución eran todas unhas mozas que non tiñan vergonza, que cando se vira iso
de pasar unha noite nunha casa na que ó mellor mataran ós donos, soa cun mozo e
poñendo os vestidos de señora para enguedellar ó mozo e acabar roubándoos. Dixo
que eran cousas que non se podían facer nin de broma (p.157-58).

A inmediatez e o fragmentarismo desa visión do mundo exterior maniféstase
ás veces en detalles moi chamativos. Así ve Colometa o comezo da guerra:
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E mentres eu armaba a gran revolución coas pombas veu o que veu, que parecía
unha cousa que tiña que ser moi curta. De momento quedamos sen gas. Quero dicir
que non subía ó piso e que na casa dos meus señores non baixaba ó soto. O primeiro
día xa tivemos que face-la comida na galería cun fogón de terra gris suxeita con
ferros negros, eco carbón de aciñeira que eu ti ven que ir buscar, pobres pernas mi ñas
(p. 137) . .

Cando esa mirada enfoca o mundo interior advertimos tamén a peculiaridade
da súa visión. Colometa sofre co mesmo estoicismo a dor que lle provoca a
goma demasiado apertada do seu viso cá tiranía do marido, as inxustizas da
sociedade e as desgracias da vida. Hai nela unha aceptación do sufrimento,
unha resignación ante a dor que non é individual senón xenérica: é o aguante
das mulleres, a resistencia ante as penalidades característica dun sexo tradicionalmente chamado débil.
Colometa sofre, pero non chora. As lágrimas son unha debilidade, un luxo
que non pode permitirse. Non chora cando marre o seu pai nin cando marre o
seu home, non chora cando ten que abandona-lo seu fillo nas colonias de
refuxiados, nin cando a fame e a necesidade se fan extremas. Loita por
sobrevivir e cando se lle pechan tódalas portas vai comprar, ó fiado , unha
botella de auga forte para matarse e mata-los seus fillos. O tendeiro, que adivina
o que está pasando, ofrécelle, para salvala, comida e un traballo. E só daquela,
cando queda soa, Colometa chora e ela mesma se sorprende de verse chorar:
E funme sen dicir nada. E cando cheguei ó piso, eu, que case nunca chorara,
rompín a chorar como se non fose unha muller (p.192).

Colometa é, en tódolos sentidos, o paradigma da muller sometida pola
sociedade en xeral e polo home en concreto. Na súa sumisión, na súa aceptación
do xugo, inflúen, ademais dos condicionamentos de tipo social -falta de
instrucción, pobreza- un determinismo de arde sexual, que vou deixar só
esbozado.
Colometa sométese ó seu home como a femia animal se somete ó macho:
por instinto, ou mellar habería que dicir, por unha tradición tan arraigada que
converteu o que foi lei artificial en natureza. O símbolo desa sumisión é o nome
que o varón dominador e conquistador impón á moza en canto a coñece e que
ela intenta refugar sen éxito:
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Mireino moi incomodada e díxenlle que me chamaba Natalia e cando lle dixen
que me chamaba Natalia botouse a rir e dixo que eu só podía ter un nome: Colometa.

E así é, en efecto. Cando el morre ela casa de novo para resolve-la súa
situación e a dos seus fillos. Faino cun eivado da guerra, impotente a consecuencia das feridas. Con el convértese na señorita Natalia. Pero todos seguimos
recordándoa como Colometa porque ese nome é o que mellor se axeita á súa
imaxe de muller sumisa e inocente.
A importancia de Colómeta na evolución do personaxe feminino é comparable á de Lazarillo de Tormes no personaxe novelesco xeral. Os dous con tan
a súa vida en primeira persoa, trastocando o concepto de heroe literario, e os
dous, falando de si mesmos, fan, de modo indirecto, unha crítica durísima á
sociedade na que viven. Co Lazarillo empeza a novela moderna e con A praza
do Diamante o feminismo moderno: a heroína xa non ten que ser unha rebelde
como a Nora de Casa de muñecas, modelo, recoñecido ou non, de moitos
personaxes femininos da novela do século XX.
Os protagonistas que ata agora analizamos eran garavanzos negros da
sociedade, rarezas, excepcións. Mesmo a pequena Tali de Entre visillos
aparecía distinta e soa entre as outras mulleres. Colometa non, Colometa é tan
representativa dun grupo humano como a Carmen de Delibes. Pero, ó revés que
ela, está construída con trazos individuais, non xenéricos, e por iso mesmo
permite ampliar e afondar no coñecemento da mentalidade a da psicoloxía
fe minina.
Desde o don Xulián da Pardo Bazán que choraba «como nena ou muller>>
ata a Colometa que chora «como se non fose unha mullen>, pasou case un
século, durante o cal as mulleres escritoras conseguiron transformar,
enriquecéndoa, a imaxe da muller na novela.
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NOTAS

l.

A contribución da muller á literatura foi estudiada. sobre todo pola crítica feminista
desenvolvida en U .S.A. a partir dos anos sesenta con traballos que supoñen unha revisión
profunda de conceptos tradicionais e unha nova valoración do feminino. Neste sentido hai
que destaca-las publicacións seguintes:

- Feminist Literary Criticism in Theory, Josephine Donovan ed., Lexington, University
Press of Kentucky. 197 5 (Recolle traballos da propia Donovan, de Cheri Re gis ter e outras.
- Sandra M. Gilbert e Susan Gubar, The Madwoman in the Atice. The Woman Writer and

the Nineteenth-Century Literary Imagination, Yale University Press, 1979.
- The New Feminist Criticism, ed. Elaine Showalter, Pantheon Books, New York, 1985.
(Recolle traballos de Showalter, as nomeadas Gilbert e Gubar, Annette Kolodny, Carolyn
Heilbum, Nina Bayv e outras.
Elaine Showalter acuñou o termo Xinocrítica para designa-los estudios da muller como
escritora: linguaxe, estilo, temas, estructuras e, en xeral, calquera aspecto da creatividade
da muller.
2.

As citas das obras fanse polas seguintes edicións;
- Carmen Laforet, Nada, Destino, Barcelona, 1988.
- Carmen Martín Gaite, Entre visillos, Destino, Barcelona, 1988.
- Mercé Rod_oreda, la Plaza del Diamante, Barcelona, Edhasa, 1988.
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A MULLEREN ARREDOR DE SI

Carmen Blanco
I.B. Nª Sª dos Olios Grandes
Lugo
A Elvira Cuevillas
-¿Calé a obra ideal que quixera ter escrito( ... )?
- A visión e vivencia de Galicia --do mundo- a traveso dunha natureza
femenina, case anxélica ( .. .)
(«Parladoiro» de Cosme Barreiros con Otero Pedrayo)

Numerosos son los autores que han sublimado poéticamente el rol y lafigura de la
campesina-madre gallega, hablando de su poder y afirmando la igualdad de derechos de
que disfrutaban, igualdad muy relativa y que aparentemente no cuestiona el hecho de que
sea el padre, o el abuelo, el «jefe de familia ». Además, esa autoridad se le concede a la
mujer madre, y no a la mujer, y se ejercerá sobre lo doméstico, y no sobre las tierras.
Cuando se trata de tierras, es el pater familias el que toma las decisiones . ( ... )Sólo cuando
la mujer es viuda o madre soltera, ésta juega un papel en que se le reconoce su
poder social. En ambos casos, ya no será una mujer, sino unha madre , y
la percepción simbólica será diferente.
(Lourdes Méndez,Cousas de mulleres)

A crítica literaria, ó considera-la novela Arredor de si (1930) de Ramón
Otero Pedrayo, ten minusvalorado a presencia e a importancia da muller nesta
obra, insistindo, por exemplo, no carácter innecesario de tódolos personaxes
femininos, ou mesmo afirmando que figuras como a da Marquesa Florinda
carecían de funcionalidade no relato 1•
Se analizamos a fondo a novela sen prexuícios androcéntricos, podemos
observar que a presencia feminina é moi considerable nela, aparecendo alusións
constantes a mulleres concretas e reflexións sobre as mulleres e a muller en
xeral. Ademais, tanto esta presencia xenérica feO?-inina coma algúns personaxes
<leste sexo en particular cumpren unha función fundamental na propia es227

tructura da narración. Por suposto, como é lóxico nunha novela de protagonista,
as figuras femininas -como as masculinas- xiran en tomo ó personaxe
central, Adrián Solovio, senda, polo tanto, personaxes secundarios. Mais o
feíto de seren secundarios non quere dicir que sexan superfluos ou que carezan
de importancia no conxunto do relato. Pola contra, no que respecta ás mulleres,
este feito resulta altamente significativo, xa que na estructura da obra o sexo
feminino encama un esencial «segundo papel» que se corresponde precisamente co rol xogado polo segundo sexo na estructura social na que a propia novela
se inscribe. As mulleres teñen, pois, en Arredor de si unha función secundaria
pero fundamental, sendo elementos básicos para a evolución ideolóxica e vital
do protagonista Adrián Solovio.

VISIÓN DA MULLER

Como corresponde a unha novela de formación e á propia etapa vital do
protagonista -que se atopa na súa xuventude-, a preocupación polo sexo e
o amor é unha constante que se materializa na preocupación pola muller, aínda
que este non sexa o seu primeiro centro de interese.

Ó longo da- obra son presentadas numerosas mulleres que aparecen
aludidas fundamentalmente a través do seu corpo ou dos seus caracteres
sexuais, da súa beleza e da súa idade, aínda que haxa tamén referencias á clase
social, ó traballo, ó rol ou ós trazos xeográfico-antropolóxicos.
No deambular de Adrián polas rúas de Madrid ou palas distintas paisaxes
de Castela e de Galicia, a presencia da muller chama continuamente a súa
atención: «Pasaban grupos chamativos de mulleres"2 • E a mirada masculina do
protagonista céntrase na materia corporal feminina: «Ü ollar de Adrián cinguíuse
á figura -mantón, palideza, voltaicos ollos- dunha muller» (p. 10). Mesmo,
na mente do personaxe, esta omnipresencia rebordante de femia chega a
impregnar e a conforma-lo espacio que a rodea:
Cando chegaba á pradeira de San Isidro, Madrid, goiesco, coor de carne no
solpor, arquiteiturizábase en cúpulas xamonas. A xamona parecíalle ó Adrián a
muller de Madrid (p. 32).
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Xunto a esa plasmación material e claramente sexual da muller, encontramos tamén a valoración máis ideal da beleza feminina. Así, por exemplo, a
marquesa de Portocelos aparece ó principio dotada do don da beleza, como
«unha bela muller>> (p. 148) con «graza e beleza incomparabre» (p. 135). A
beleza do sexo contrario atrae a Adrián en numerosas ocasións: «Chegaban
viaxeiros insospeitados. Unha fermosa dona con dous nenas» (p. 9), «as criadas
(... )guapas mozas» (p. 29), «A mociña fina e lanzal ( ... ) xentil palla de trigo xa
branca de pan» (p. 64), «pimpantes fatos de costureiriñas» (pp. 53-54), «Ü
coche da dama linda» (p. 81 ), etc.
Así mesmo, seguindo a ideoloxía dominante, a visión da muller está moi
marcada pola idade, coa conseguinte valoración positiva da xuventude e
negativa da vellez. Son numerosas as alusións despectivas neste sentido e nelas
pódense apreciar tópicos patriarcais como o que asocia vellez e mal xenio:
A porteira xamona da casa onde vivira era agora unha vella desfeita, cunha
castañeta de moño no_cume da cabeza. Mal xenio (p. 14).

Ou o que menospreza a solteiría na muller madura:
Vía pasar unha muller que il amara. Estaba avellentada, meteorizada polo
ambente da gran capidal, solteira (pp. 16-17).

A idade cobra unha importancia especial no caso da marquesa Florinda,
«dona madura» (p. 136) que, a medida que avanza a novela vai avellentando ós
ollos de Adrián. Ademais, este último acaba sentíndose incómodo nesa relación
atípica cunha muller maior ca el e ansiando unha compañeira moito máis nova:
A marquesa, turista, un pouco vellota despois dunhas horas de tren, desacougaba
ao Adrián cos seus comentarios pouco respeitosos (pp. 148-149).
A marquesa quería facer o viaxe do Rhin que ao Adrián lle figuraba valeiro,
teatral, turístico. Cecáis tiña o remordemento de non facelo cunha loiriña nova. O
río e as lembranzas que navegan encol dil coma cisnes impoñen unha certa
virxinidade femenina (p. 151).

Adrián adopta tamén a perspectiva amorosa na súa visión do sexo feminino
e, tal como corresponde á tradición cultural na que se inscribe, este punto de
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vista transforma a muller concreta e real na muller ideal e mítica. Isto é o que
ocorre coa moza de Fresdelval que aparece no capítulo V. Toda esta pasaxe está
impreganada de idealismo platónico: «Fresdelval. Adrián sentía iste nome
como algo de amoroso e recendente a égloga casta» (p. 64 ). E, no namoramento,
a rapaza identificase cos arquetipos da muller castelá (Ximena, Berenguela,
Santa Teresa, a serrana do Marqués de Santillana) e da muller amada (a esposa
do Cid, o amor de Dante):
Adrián sentíase namorado. Preso no seu falar cristaíño maxinaba outros
nomes: Ximena, Berenguela, Beatriz. Flor de xiada e de suco, de ferro numantino,
de paixón. Cun pouco máis, Santa Teresa. Crara, precisa( ... ) Atopei a serrana do
Marqués. A fontela muller, a primaveira dos outos chaos» (p. 65).

Se na mitificación da moza de Fresdelval predomina a literaturización
medieval e clásico-renacentista pasada pola mente dos noventaiochistas, no caso
da marquesa de Portocelos predomina a influencia romántica con certos toques
modernistas. En efecto, as imaxes clásicas teñen o ar modernista da «Venus
cosmopolita» (p. 142), ó tempo que transportan o protagonista a unha moi
particular <<Ílla de Calipso» (p. 143). Pero as alusións románticas están aínda
máis presentes.Na imaxinación de Adrián a parella xoga aHermann und Dorotea
de Goethe (p. 151) e a Marquesa tén algo das súas admiradas George Sand (pp.
141 -1 42) e Madame de Stael (pp. 147-148): o feíto de serunha «dona elegante»
(p. 160), «mundana» (p. 160) e «ceibe» (p. 136).
A través do seu persoal punto de vista, Adrián preséntanos tamén os
distintos prototipos femininos asociados ós diversos roles sociais e estados
civís: a nai, a amante, a prostituta, a moza, a viúva, a nai solteira, etc. Así
mesmo, aparecen representantes femininos pertencentes ás distintas clases
sociais, desde as mulleres proletarias e populares ata as burguesas e aristócratas. Ademais, este espectro social e ideolóxico atópase perfectamente enmarcado
nos respectivos contextos xeográfico-antropolóxicos, de acordo coa estructura
profunda da novela. En efecto, tal como veremos máis adiante, a obra caracteriza, ó tempo que contrasta, a muller castelá, a muller galega e a muller
cosmopolita.
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IDEA DA FEMINIDADE

Como é sabido, Arredor de si tén unha clara dimensión fi1osófica, especialmente marcada pola súa compoñente ensaística. O irracionalismo vitalista
oteriano é da mesma raíz que o pensamento do seu admirado Bergson, tal como
ten demostrado Nieves Herrero 3 , e encontra na literatura o molde idóneo para
a expresión das súas contradiccións e complexidades.
A novela desenvolve a idea central da riqueza e diversidade da cultura
europea, na que se inscribe a española-castelá e a galega. Así, a obra resulta ser
unha defensa do pluriformismo e o diferencialismo da vida fronte ó uniformismo
da razón abstracta e, como consecuencia, unha exaltación do nacionalismo
universalista. Dentro deste contexto, a muller servirá para mostra-ladiversidade
sexual e a devandita diversidade xeográfico-natural ou nacional.
Ó longo da narración, o autor parece participar da idea tradicional da
feminidade, conformada arredor da delicadeza, da dozura e da dondura, por
unha banda, e por outra, á irracionalidade e á sentimentalidade. Así, o animismo
naturista de Otero identifica muller e chuvia, pola súa fluidez e lixeireza,
opóndoa á solidez e á gravidade da neve:
Terra que se non deixa amolecer poi as chuvias, que nonas quere por femeninas
e cantareiras. En troques recibe con frente sumisa o grave e branco consello da neve
(p. 61).

Da mesma maneira, a veta romántica do autor e do seu personaxe lévaos
a constata-lo romantismo acochado na irracionalidade feminina cando fala de
«Espertar ( ... )a fibra romántica sempre adormiñada na mullen> (p. 146).
Os devanditos exemplos son das poucas referencias directas á feminidade
que aparecen na obra, pero esta feminidade está moito máis presente de mane ira
indirecta ou implícita, a través dos distintos prototipos femíneos. Os personaxes
<leste sexo confirman o concepto de feminidade tradicional do que vimos
falando, aínda que introducen nel unha serie de matices diferenciadores de raíz
antropolóxica.
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TIPOLOXÍA E FUNCIÓNS FEMININAS NA NOVELA
Os numerosos personaxes femininos cumpren unha función importante na
estructura do texto novelesco. Analizarémolos en cinco apartados: a muller como
sexo e xénero, a muller castelá, a muller galega, a muller cosmopolita e a muller
intelectual. Aínda que hai unha evidente relación entre eles, estes apartados
aparecen especificamente vinculados cos distintos aspectos xenéricos que
presenta a obra. Así, de maneira preferente, o primeiro fai referencia ó xénero
de formación ou aprendizaxe; o segundo, terceiro e cuarto, ó aspecto ideolóxico
propio da novela de tese; e o quinto, á dimensión ensaística.

O SEXO E O XÉNERO MULLER
A muller en sentido xeral e abstracto está presente ó longo da obra como
un complemento necesario no vivir do protagonista. De maneira implícita
aparece nas distintas mulleres concretas coas que se relaciona Adrián: nai,
avoa, moza que o namora, amante, mulleres anónimas que atraen a súa
atención, etc. Mais en determinados momentos encontramos referencias explícitas á mulleren sentido xenérico. lsto é o que ocorre ó comezo da novela no
capítulo III:

Abouxado poi a xente das rúas do centro, polas luces, foi Adrian un probe home
valeiro, desfeito, esgotado. Todo lle fuxira ( ... ). Estivo a piques de se afundir nun
consolo. Procurar unha muller. Calquera. Millor canto máis vileza. Sentírese vivir
ao menos como un corpo, esgotarse, esmaciarse nun Jeito mercenario. Estaba
determiñado. Dubidaba entre unha morena ardente ou unha loira branca e sabida.
Pintóuselle na faciana un sorrir que a il mesmo se lle figuraba noxento (p. 34 ).

Neste parágrafo proponse a necesidade da muller como sexo, que parece
ser, nun primeiro momento, o único refuxio existente contra o desacougo vital
padecido polo protagonista. A natural satisfacción puramente física do impulso
sexual lévao a pensar incluso na prostitución e a cavilar na posibilidade de
escoller entre, os dous modelos eróticos básicos da cultura occidental: a morena
sensual e a loira cerebral. O texto mostra o pracer mental da non <loada escolla,
pois ambos prototipos compleméntanse, encerrando en si a summa da bigamia4•
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Nas devanditas palabras pódese apreciar tamén o menosprezo do corpo,
coa conseguinte idea do sexo como algo degradante e mesmo noxento. Esta
concepción desprezativa do físico aparecerá outras veces ó longo da novela e
está en consonancia coa valoración negativa da materia, propia do cristianismo5. O catolicismo do autor explica doadamente o fenómeno e lévao noutras
ocasións a emprega-lo termo relixioso de «pecado» con respecto á muller grosa
(p. 50):

A xamona parecíalle a Adrián a muller de Madrid, un símbolo, un pecado
atraente (p. 32)
O coche sorridente e irónico das pecadoras tamén se acompasaba ao tono do
paseo (pp. 81-82), etc.

Noutro momento, xa ben avanzada a novela, no capítulo XI, cando Adrián
entra en contacto coa riqueza e a diversidade francesa, sente a necesidade de
deixarse levar polo devalar vital da voluptuosidade e entón vol ve a sentir como
imperiosa a presencia da muller:

11 iríase tallando, madurando, afinando no vasto vivir cheo de pasados e de
futuros. Sentíase camiñar ao paso do mundo. Voluptuosidade. Xa non a egoísta e
tráxica da illa individual. Precisaba un fermoso ser femenino que lle materializara
o novo senso do vivir decorrente. E o femenino xurdíu. Con graza e beleza
incomparabre (p. 135).

Neste parágrafo asistimos á faceta vitalista e sensual de Adrián que se
corresponde, así mesmo, cunha dimensión tamén importante na obra e na
ideoloxía de Otero. Este aspecto está en contradicción co tanatismo cristiano
devandito coque convive conformando unha particular combinación de vitalismo
dionisíaco e idealismo platónico. Aquí predomina o primeiro pois Adrián
participa da idea segundo a cal a muller está máis estreitamente vinculada ávida
que o home, chegando mesmo a producirse real e metaforicamente unha
identificación entre ambos. Esta idea está claramente xustificada no noso
contexto cultural e, neste sentido, o xénero feminino estaría en mellores
condicións có masculino para harmonizarse co devalar oteriano. De feito, para
Adrián será unha muller (a Marquesa) a que encamará ou materializará ese
«novo senso do vivir decorrente».
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Por outra parte, o intelectual sensitivo Adrián Solovio pasea a súa
perplexidade por distintas xeografías e culturas, nunha continua viaxe física e
psíquica, á procura dunha identidade que encha o seu baleiro existencial. Mais
Arredor de si é esencialmente viaxe interior. E esta viaxe realízase polo terreo
da xeografía estética e da filosofía intuitiva, apoiándose sempre nos símbolos.
Así, a poboación feminina, igual que a xeografía dos distintos territorios que
atravesa, vaille servir como ponte simbólica para facer unha caracterización
cultural, filosófica e antropolóxica deses pobos. Desta maneira, as mulleres
serán símbolos dos seus propios pobos, patrias ou nacións.

A MULLER CASTELÁ

Nun principio o protagonista adéntrase na cultura castelá, afondando tras
das pegadas deixadas polos noventaiochistas, sen deixar por iso de estar atento
ás navidades do mundo. Este itinerario polo vivir de C'!stela faino en solitario,
senda precisamente neste momento cando, á procura inconsciente dun necesario complemento feminino, se fixa máis nas mulleres anónimas que enchen coa
súa presencia estes capítulos.
Adrián preséntanos unha serie de mulleres aludindo ó seu traballo, como
acorre coas prostitutas que pasean polo Retiro (p. 81), a porteira (p. 14) e as
criadas (p. 29) da súa pensión, as mulleres do mercado (p. 61 ), as xornaleiras
que traballan a terra mandadas por un patrón (p. 64) ou as costureiras (pp. 32
e 53-54 ). Outras veces fai tan só unha referencia xenérica á presencia feminina
palas rúas e as estradas (pp. 10, 32 e 34), matizando nalgún caso a idade, por
exemplo a propósito das rapazas que pasean pola estrada de Extremadura (p.
32); a clase social, como acorre coa dama que vaga polo Retiro co seu can e o
seu coche con chofer (p. 81 ); ou o aspecto racial, como fai coas mozas de
«eleganza semítica» (p. 97) que atopa en Toledo.
Polo impacto que deixan no protagonista e pola función que cumpren no
relato, merecen especial mención catro episodios que veremos a continuación.
O primeiro é o seguinte:

Flaneando co amigo vía pasar unha muller que il amara. Estaba avellada,
meteorizada polo am bente da gran capital, solteira. Ollou pra Adrián coma dicindo:
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«-¿Con que ballena de señorita de aldea casaría este galego?» Nos olios gardaba un
fogo fixo, determiñado, crudel (p. 17).

Nestas palabras, pertencentes ó capítulo I, a muller encarna o desprezo de
todo o galego, propio da ideoloxía dominante castelá, e moi especialmente a
subestimación das mulleres aldeás, tal como xa ten sinalado Nicole Dulin
Bondue 6 • Mais neste parágrafo tamén fica plasmada a forte misoxinia de
Adrián, quen, por efecto do odio emanado do desamor, ve a súa antiga amada
coas, para el, notas negativas da vellez e da solteiría.
No capítulo III, hai outro parágrafo importante para a caracterización da
experiencia amorosa do personaxe central e para a plasmación do vivir de
Castela a través da muller madrileña:

Pola carreteira de Extremadura chegaba un aer vibradoiro de antenas. Cruzaba
un fato de rapazas. Verbas de gatiñas. Fala requintada. Locemento dos brazos
aganchados e do corpo sexual. Crudelidade de algús olios fermosos. «Son o máis
positivo e noxento. Lamberían un guisote de taberna cun frasco de viño de Méntrida.
Logo no baile marcharían co primeiro chulo. Aínda queda o esprito todo do
organillo». Estivo a piques de mover as maus praespaventar bandadas de lembranzas.
Romantismo de estudante e de costureira. Merendas . Alboradas do Retiro. Parvadas
que moito o fixeran sofrir: «Eu debín estudar nunha pequena Universidá: en
Salamanca con Unamuno». Cando chegaba á pradeira de San Isidro, Madrid, o
goiesco, coor de carne no sol por, arquiteiturizábase en cúpulas xamonas. A xamona
parecíalle ao Adrián a muller de Madrid( ... ) Paixón de estudantes, de empregados,
de toureiros. Chegaba a ser inxusto. Xa non se afastaba <liante ningunha consecuenza
-»non, eu ou son parvo ou estrano. Pra o caso é igoal. Endexamais entenderéi a
España. Non seréi nada nela (p. 32).

A madrileña está deseñada moi negativamente, en base a certos tópicos e
imaxes folclóricas. Por unha banda, fai unha caracterización ética, apoiándose
na denominación tradicional de «gatas», para presentalas como egoístas,
interesadas e engaratuxadoras. Por outra banda, fai unha caracterización
estética tamén negativa pois non parece compartí-lo gusto pola muller con
trazos sexuais moi marcados . Esta muller entrada en carnes que é o símbolo de
Madrid, non suscita o entusiasmo estético de Adrián e condúceo a reflexionar
sobre o distanciamento existente entre el e a cultura española que esta muller
simboliza.
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Nas devanditas palabras dásenos tamén noticia do doloroso pasado amoroso do personaxe central, ó tempo que se constatan certos usos amatorios
propios da época, como podían se-las relacións entre estudiantes e costureiras.
Estas relacións estaban marcadas pola desigualdade social e propiciadas por un
certo grao de liberalidade sexual destas mulleres populares fronte ás burguesas
coas que logo adoitaban casar. Ademais, o parágrafo tén un evidente contido
misóxino moi relacionado ideoloxicamente co antifeminismo cristián, ó insistir na crueldade da beleza e na vulgaridade da carne.
Xa con anterioridade, ó comenzo do capítulo 1, tiñan aparecido afirmacións
semellantes a propósito dunha muller da Coruña que se nos presenta
«desgaleguizada» e «amadrileñada», a través do seu aspecto de «xamona»:
Parécelle un pouco baixa, cruel na súa beleza que esperta erótica. Unha
anticipac ión do ambente madrileño. Xamonas frolidas pola rúa de Sevilla (p. l 0).

No mesmo parágrafo ó que pertencen as palabras anteriores encontramos
outras que resultan moi significativas na súa ambigüidaae: «Madrid. Eleganza
do nome. Un trepar nervoso de peíños de dona. E ideas coma peíños. Madrid»
(p. 1O). As metáforas oterianas, baseándose na erótica fin de século -que diría
Lily Litvak- e no seu culto ó pé, caracterizan tanto a cultura madrileña, como
a muller, por unha certa elegancia superficial na que se acocha a penuria mental.
O outro episodio importante é o relativo á moza de Fresdelval xa que nel
se condensan as súas contradictorias ideas do amor, ó tempo que se opoñen as
culturas galega e castelá.

Durante a visita de Adrián ó mosteiro de Fresdelval, a rapaza fai de
cicerone, lembrándolle a «algunhas camareiras de hotel ou millor as enfermeiras
que cas súas tocas teñen algo de monxas» (p. 64-65). Ter unha moza ó seu
servicio pon en funcionamento a imaxinación de Adrián que se sente atraído
pola dedicación e abnegación feminina e se cadra tamén pola erótica buñueliana
dos uniformes de servicio.
Na aprendizaxe erótica do protagonista é tamén significativa a constatación
do seu complexo de inferioridade ante a rapaza e o seu autoodio diglósico:
«Tivo noxo do acento galego» (p. 65).
Esta moza representa a cultura castelá e o autor preséntaa con carácter
forte, firme, rexo e seguro:
236

Tiña algo de espada e de trigo. Como un aceiro ben temprado que se brandeara
(... )Flor de xiada e de suco, de ferro numantino, de paixón ( ... ) Crara, precisa. Xenio
das razas que saben o que han facere, e non dubidan endexamais. (pp. 64-65)

A mesma rapaza inspira o personaxe de Teresa da noveliña Nasa Señora
das Labercas que Adrián escribe e que se inserta no capítulo X. Esta obra
recolle tamén ideas doutro libro proxectado por Adrián sobre o amor castelán
e, precisamente a través do amor, contrapón a cultura e o carácter galego e
castelán, simbolizados respectivamente pola monxa-enfermeira burgalesa e
por don Femando Viña, o home que procedía doutras terras ricas en vexetación
e que viaxara polo mar. Así, sequidade e humidade opoñen Castela e Galicia,
da mesma maneira que ascentismo e voluptuosidade ou que dogmatismo e
flexibilidade. De feito, Teresa é definida por unha «dona literata» (p. 119) como
«unha doutora en Teoloxía, fría e domiñadora como un Pai de Trento» (p. 119).
En resume, a novela presenta dous prototipos femininos castelás: a muller
madrileña, que simboliza a cultura española dominante de orixe mesetaria e
está vista negativamente; e a muller dos pequenos lugares de Castela, que
simboliza a cultura autóctona castelá e que está vista con máis simpatía.

A MULLER GALEGA
A viaxe exterior e interior de Adrián transcorre lonxe de Galicia, pero esta
reaparece sempre -para ben ou para mal- na lembranza. Desta maneira,
Arredor de si alterna na súa composición o itinerario de Adrián coa vida de
Galicia. Ambas realidades acabarán confuíndo á fin cando o protagonista se
identifica coa súa terra7 •
No contexto da realidade galega, a muller está vista moi positivamente, sen
mostra de misoxinia directa e de acordo coa imaxe feminina atuóctona creada
pola tradición galeguista liberal: unha muller á vez agarimosa e forte cunha
sensualidade non reprimida.
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ANAi
Na súa odisea, o lazo de unión de Adrián con Galicia son as cartas da nai
e, precisamente, na estructura da novela, a nai vai simbolizar a Galicia: a
nación, aterra nai e aterra de nacemento.
A nai encarna a chamada profunda da terra e, cando en Amberes sente esta
chamada, identifícaa coa chamada materna:
Dende Amberes á Cruña fixéronlle compaña os Faros da Mancha, e apenas
esquencera a palpitación do mar na roca de Ouessant cando unha semellante armonía
vestía de escuma os cabos galegos: Ortegal e Prioiro. Ardía por abrazará nai (pp.
166-167).

A figura da nai representa, pois, aterra, sendo para Adrián a intermediaria
coa mesma: «O casamento do Xacobe avencellaba máis rexo á nai co fillo . Ao
filio ca terra» (p. 181).
Otero recreou no personaxe de dona María a imaxe mítica da muller-nai
galega, símbolo da auténtica muller da terra e da terra mesma. De feito, ó longo
da obra aparece identificada coa natureza e coa vida cotiá galegas, é dicir, coa
realidade permanente da comunidade, a que constitúe o que se vén demominando
a súa identidade pois parece non cambiar co tempo porque conforma a súa
intrahistoria ou histoira lenta. A fin da novela, cando Adrián volve a casa,
encontra todo igual que sempre e parécelle como se nunca se tivera ido:
Cando a doce naiciña o deixou no leito, a lus de setembre, lus de vendimas,
dibuxaba nas, madeiras da fiestra puntos e raios de lus. Andaban pola casa ledos
pasos caladiños e do lonxe chegaba un longo salaiar de carrada de frouma. Adrián
coidaba se non ter movido endexamais da casa (p. 167).

Se a figura feminina da nai representa a intrahistoria galega --o permanente-, a historia --o que cambia- está representada, como é lóxico, polas
figuras masculinas que son as que fundamentalmente a fixeron. Así, o pai e don
Bernaldo encarnan a fustrada historia galega, simbolizada na obra por Carral
e o mapa de Fontán. Adrián tentará conxugar ambos aspectos, historia e
intrahistoria, desde o momento en que a súa vida se identifica coa vida de
Galicia, recollendo definitivamente a herdanza paterna e materna.
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Ademais, dona María encama o prototipo da muller-nai pala súa vida
sempre en función dos outros e guiada por eles. A súa pasividade feminina
tradicional viuse influenciada primeiro polo romantismo do seu home: «Aínda
que foses muller e cidadán señorita da cidade, sofriches a infroenza do teu
home, romántico ao rivés» (p. 77). Lago se deixará levar pala modernización
burguesa do seu fillo Xacobe: «A nai tamén se deixaba levar polo pulo da nova
idea da vida» (p. 71). E finalmente polo nacionalismo agrario de Adrián:
Agora a señorita fíxose señora labrega. A onda vibradoira da campía foille
ispirando, día tras día, sazón tras sazón, outra idea do vivir. ¿Que forma máis dina
e cristiana, que produitos máis seguros? Comenza a desprezare os traballos e as
obrigas noxentas, mecánicas, da cidade que fan aos homes servos (p. 171 ).

Precisamente neste último sentido e dentro da estructura profunda da obra,
a nai personifica tamén o cambio socio-económico que se dá en Galicia do paso
do antigo ó novo réxime. Este cambio víveo conflictivamente -como o viviu
Galicia- a través dos seus dous fillos, que representan, respectivamente, a
opción burguesa, a favor de corrente, no caso de Xacobe, e a opción nacionalista, contracorrente, no caso de Adrián. Tal como vimos, a nai optará pala
postura deste último, esquecéndose do seu pasado de señorita urbana e
converténdose nunha auténtica señora labrega:
¡O que ela fixo pra se afacer! Agora decátase con amor, sin resiñación nin
malenconía como aquil vivir da aldea é o seu, o imposto polo deber. Xa non lle
intresa a cibdade na que ten familia e amigos, na que deixou a súa lanzal xuventude
(pp. 21-22).

O personaxe de dona María plasma tamén á perfección a nota de fortaleza,
tradicional na visión da muller galega. Este aspecto vén propiciado polo seu rol
de viúva. Ó longo da obra insístese na súa soidade: «soia descontra a raposeira
hidra labrega» (p. 17). Alúdese tamén ó seu traballo e ás súas responsabilidades
como xefa da casa, onde realiza ou dirixe as tarefas interiores relativas á
denominada casa-edificio e á mantenza do gando, máis as exteriores do
gobemo das terras:

A nai , aínda nova, atafegábase na casa. Rube, baixa, berra cas criadas, conta
e reconta as galiñas ( ... ) (p. 21 ).
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Chegaban da ribeira galega as cartas de doña María ateigadas de feitiños
miudos da aldea: o solano queimaba as viñas, rubía o prezo dos xornales, sería
preciso botar un piso novo na sala do sul ( ... )(p. 143).

Esta figura da nai é semellante a outras presentes na narrativa de Otero,
como a maorazga de Os camiños da vida ( 1928), pois ambas encarnan a muller
forte que vive en función dunha casa galega, gobemándoa en soidade.

AAVOA
A fi~ura da avoa responde esencialmente ó mesmo prototipo feminino
galego que a nai: a señora da fidalguía rural, nai e viúva. Precisamente a través
<lestes dous personaxes, recréase sen ningún prexuício misóxino a problemática relación familiar nora-sogra existente dentro da casa galega. Nesta relación
faise un especial fincapé na abnegación da primeira:
A ela, a aboa, chámanlle a señora, e a doña María a señorita. Doña María ten
pra a sogra moita bondade e consideración( ... ). A señora algunhas, poucas, veces
considéraa con amor, mais coma se non se decatara ben de quen fose (pp. 22-23).

As <lúas mulleres viven illadamente as súas respectivas soidades pero
nalgún momento a viuveza úneas nunha mesma dor:
A vella, ás veces, ficaba estasiada didiante a nora coma si se dixera: «¿Quén
é ista muller?» Mais, deseguida, agora sin falar, cun par de grosas bágoas penduradas
nos olliños murchos, atraguía pra sí e bicaba a testa xa griseira da nora. Figuraba
pedirlle perdón e recoñecer unha impracabre fadal idade. A door das dúas viudas
faguíase a mesma door (p. 74).

Como dona María, tamén a avoa é antes ca nada nai. De feito, non puido
supera-la morte do fillo e na súa mente confundíao co neto:
A velliña gozaba e sofría chorando e berrando espertaba: - «Meu filio, ónde
vai meu filio!» Ela que tan ben, tan crudelmente ollara ao seu home morto non podía
maxinar que o filliño tamén morrera, e a persoa e o amor do filio vivía superpos ta
á persoa de Adrián, o neto (p. 74).
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A avoa preséntasenos tamén no seu papel de irmá pois a obra desenvolve
a harmonía das relacións de irmandade entre este personaxe e o crego don
Bernaldo:
O amor dos dous irmáns medróu ca común doenza e sen se visitar pensaban un
no outro, seus pensamentos cinguíaos sobre a indifrenza do río que os separaba (p.
39).

Mais a importancia da figura da avoa dentro da estructura profunda da
novela estriba no seu simbolismo xa que este personaxe en declive representa
a Galicia decadente do antigo réxime, a Galicia do século XIX que esmorece
levándose consigo unha boa parte da identidade galega, cifrada esencialmente,
segundo Otero, na comuñón coa natureza:
A aboa xa vive nun tempo indetermiñado. Fala de saraos, de viaxatas de
acabalo, aos pazos da montana, de señores antergos, curteses e elegantes nos salóns,
valentes no monte e nos camiños contra os ladrós e os lobos. Adrián vai recibindo
o alento de século XIX, historia viva, e baixo ela a traxedia de Galicia váiselle
precisando. ¡Canta enerxía gastada en valeiro ! ¿De que lle servía a Galicia ter a mar,
a raza, e o esprito? (pp. 170-171 ).

A avoa representa, tal como acabamos de ver, a muller tradicional galega,
é dicir, a femia autóctona, por isa aparece adornada cunha das notas características <leste prototipo: a sensualidade. Esta sensualidade maniféstase sobre todo
no pracer do contacto coa natureza, case a única vivencia que lle dá alento:
Ela soilo desexaba unha cousa. Que chegara o labio fresqueiro e garimoso do
outono e lle cobriran a solana cas roibas espigas escolleitas ecos montós de diformes
cabazos. Habíaos lisos e marelos, estriados e xorobados, pintados de verde ou
bulreiros en figura de cabeza, de testa de enano, de penedo orcelado, de froitos bós
pra postre de un xigante riseiro ( ... ). Agora, xa preto de pechar os olios, toda unha
lonxana mocidade de campía, de horta e de vendima, danzáballe agarimosamente
arredor do leito. Por un interesante fenómeno, a derradeira vidalidade da señora
refuxiábase nas coores labregas.
Gozaba ca vista dun acio de uvas, dunha galiña poedora que lle traguían ao leito
pra que apalpase o corpo latexante baixo a pruma quente, dos froitos sinxelos, dos
anacos de cántigas e disputas, de lavar de roupas, de soar de carretas, que lle entraban
polo balcón. Nas noites sin pegar olio agardaba polo cantar do reiseñor, seguía ao
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lonxe, ao largo dos camiños emparreados o camiñar de un alalá tuneiro, contaba
horas e horas as notas espaciadas e regulares da frauta do bufo (p. 72).

MISIA ELISA
Unha importancia moito menor que a das dúas fidalgas devanditas ten na
obra a figura da aristócrata Misia Elisa. Trátase dun personaxe marxinal que ten
como función pór de manifesto a pureza e a antigüidade da familia carlista do
marqués de Portocelos, ó tempo que encarna a mitoloxía relixiosa popular e
representa a creatividade artística do barroco galego:
Era cáxeque no val e sobretodo na bocarribeira unha lembranza santificada. En
seis eirexas aínda figuraban sorrir leda ou gravemente as santiñas e os barbudos
patriarcas dos altares de buxo e de pereira que fixeran polo seu encárrego os millares
artistas do solpór barroco. Xa ninguén sabía as historias do tempo do andacio. ( ... )
castigo de Deus, apenas perdoado gracias ás virtús da Misia Elisa (p. 138).

AS MULLERES POPULARES. A FILLA DO ESTIBADOR DAS
BOUZAS
Entre os personaxes colectivos destacan as mulleres populares: as criadas
emigradas a Madrid (p. 29), as lavandeiras (p. 47), as muiñeiras (p. 106), as
vendimadoras (p. 170) e as prostitutas santiaguesas (p. 169). Todos estes tipos
femininos están vistos con simpatía, como corresponde ó populismo paternalista de Otero.
Pero como símbolo da muller popular galega aparece de maneira máis
individualizada a filla do estibador das Bouzas. Esta rapaza rural encarna a
naturalidade do sexo nas súas relacións con Xacobe:
Xuntábanse no muíño con naturalidade compreta, coma fermosos paxaros
novos e ceibes. Nin il sentíase D. Xohán nin conqueridor do tipo gavilán, nin ela
vítima enganada ou pomba <lomeada pola serpe. Nin literatura nin Moral. O craro
xuício do Xacobe non lle daba máis importancia que o feíto de mordiscar unha boa
froita (pp. 107-108).
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Desta maneira Otero deixa constancia da liberdade sexual das mozas na
Galicia rural, tal como ten posto de relevo a antropoloxía. Mais tamén subliña
a existencia dunha certa marxinación con respecto ás nais solteiras, feito
sinalado polos últimos estudios 8, contradicindo as análises antropolóxicas clásicas. De feito, a moza de Xacobe paga a súa «naturalidade» erótica sendo nai
solteira e tendo que marchar á emigración.
Na estructura da obra, os amores de Xacobe coa filla do estibador das
Bouzas contrastan cos amores de Adrián e a marquesa de Portocelos, da mesma
maneira que se opoñen entre si ambas mulleres: a moza popular e os seus
amores encarnan a natureza, mentres que a aristócrata e os seus plasman a
cultura. Así, con respecto ós primeiros insístese sempre na naturalidade, á
marxe da «literatura» e da «moral», aínda que, en realidade, estas relacións
respondan a uns usos amorosos moi estendidos nos que subxace unha ética
clara e uns determinados valores sociais:
- Ben se decata de min, señorito Adrián. Mais non teña medo a que lles vaia
pedir un chavo a vosté nin a doña María. O Xacobe foi meu noivo. Deixóume por
unha rica ¡Que lle vou facer! ( ... )Era a filla do estibador das Bouzas. Adrián sabía
a nacenza e a morte do fillo do Xacobe. ( ... ) Tiveron seus amores ceibes e ledos como
os paxaros, sin ningunha consecuencia (pp. 179-180).

Pola contra, os amores de Adrián e a Marquesa están, como veremos,
fortemente literaturizados.
Outro personaxe feminino de orixe popular é a muller do aceiteiro que
logo, á raíz do seu matrimonio, ascenderá socialmente pasando a formar parte
da burguesía. Na caracterización da súa xuventude volvemos atopa-lo trazo da
permisividade sexual que se manifesta tamén nos traballos colectivos. Na fin
do capítulo VI aparece contrastado o comportamento erótico remilgado das
rapazas burguesas comáis desinhibido das mozas populares:
¿E logo non ve ao señorito Xacobe

e ás fillas do Aceiteiro? Non o que é a nai

non andaba tan finamente. ¡Cántas veces sendo mozos ternos andado eu e máis ela
ás palpadelas no monte e nas vendimas! (p. 79).
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AS MULLERES BURGUESAS
Fronte á relativa presencia das mulleres populares e das señoras fidalgas,
o sector-feminino burgués ten unha escasa presencia na obra, que se reduce
practicamente á familia do Aceiteiro. Precisamente, Xacobe, o contrapunto
ideolóxico de Adrián, acabará casando cunha das fillas deste novo rico e
integrándose na burguesía.
Tamén retrata Otero nesta novela o prototipo da muller coruñesa de clase
alta, que se nos presenta sen ningunha simpatía e cos mesmos trazos físicos da
muller madrileña, para subliñar simbolicamente a súa colonización pola
metrópole, tal como vimos xa a propósito da muller castelá.

A MULLER «EUROPEA». A MULLER COSMOPOLITA
Dona Florinda, a marquesa de Portocelos é unha figura de tipo romántico,
semellante, por exemplo, á señorita de Vilarpunteiro de O mesón dos ermos
( 1936). Fronte ás figuras galegas devanditas, de base marcadamente realista,
estas outras, aínda que tamén tomadas da realidade, están fortemente literaturizadas. No caso da Marquesa, a literaturización é de oríxe romántica con
certos toques modernistas. En efecto, tal como vimos, na imaxínación de
Adrián a parella xoga ó idilio goetheano de H ermann e Dorotea. Ademais, dona
Florinda ten algo das súas admiradas George Sand e Madame de Stael,
especialmente o feito de ser unha dona «elegante» (p. 160), «mundana» (p. 160)
e «ceibe» (p. 136). No capítulo XII hai unha referencia explícita a ese modelo
feminino romántico e progresista da Marquesa:
Doña Florinda ( ... ) deixábase levar polo ritmo da Europa. Amaba ás mulleres
literatas. Debullaba George Sand. Houbera desexado facer do pazo galego unha
residenza semellante a N ohant (p. 141 ).

A influencia modernista e mesmo vangardista déixase ver en imaxes como
a da« Venus cosmopolita» (p. 142), xa sinalada, ou a de amazona do século XX:
As follas outonizas voaban arredor da xoven amazona levada nun ceibe
galopar. Ela guiaba o auto polas carreteiras da montaña( ... ) (p. 14).
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Arredor de si é unha novela de aprendizaxe e pode interpretarse, polo tanto,
como unha viaxe iniciática. Adrián realiza boa parte desta viaxe, a traxectoria
europea, da man da Marquesa, que entra así a formar parte da súa complexa

experiencia vital.
No itinerario formativo do protagonista, pois, a relación coa Marquesa é
unha experiencia importante e necesaria. E como tal a percibe o personaxe
central cando esta relación está a punto de rematar:
O amor ou polo menos a posesión da dona elegante e mundana, figuraba dun
xeito neboento mais necesario no programa de Adrián, no que se tiña trazado, entre
imitanzas e arelas verdadeiras, pra chegar a esculturar seu caráuter (p. 150).

Esta muller cumpre unha función fundamental na evolución psicolóxica e
ideolóxica de Adrián, semellante á desempeñada por unha serie de personaxes
femininos no WilhelmMeisterdeGoetheouenA educación sentimental deFlaubert,
xa que en realidade Arredor de si é tamén unha educación sentimental.
Dentro da estructura da obra, nun primeiro momento, a Marquesa representa a Europa e vén a simboliza-la apertura universalista e a modemidade.
Nestes aspectos e neste primeiro estadio pode interpretarse, sen prexuízos,
como un personaxe positivo.
Adrián personifica repetidamente a Europa. O final do capítulo X, sente a
súa entrada en Francia como un casoiro:
Adrián ao pasar a fronteira latexaba de emoción: ía desposarse cunha nova,
quizais a súa, realidade. E o vento da Europa xogáballe neno nas primeiras cañas das
tempas cavilosas (p. 123).

No capítulo seguinte, vol ve aparecer esta visión femia de Europa: «deixábase
moldear polas maus de muller da Europa da grande rúa» (p. 133). Logo terá
lugar o encontro con dona Florinda en quen Adrián encamará definitivamente
ao continente, como metáfora:«( ... ) a Marqu~sa. Pra il o xenio da Europa» (p.
144) e como metonimia: «Polo pronto afundirse no amor da Europa e da
Marquesa» (p. 146).
Por outra parte, a Marquesa responde ó prototipo da muller moderna
representada, nas coordenadas cronolóxicas nas que transcorre a obra, pola
245

muller europea, coa que se identifica dona Florinda pois como americana á
moda estaba obnubilada pola cultura do vello continente (p. 141).
Es~a dona

«elegante e mundana» (p. 160), repetidas veces calificada como
«ceibe» (p. 136), simboliza a liberdade feminina reivindicada desde os albores
do prefeminismo por figuras como George Sand ou Madame de Stael, por
cinguírmonos só ás citadas na novela. Ela é unha muller culta, libre de
prexuízos sexuais, que conduce o seu automóbil e que se move sen complexos
polo espacio público dos restaurantes, rúas, exposicións, cafés literarios e
cabarés, xa sexa soa ou acompañada.
Na estructura profunda da obra, este personaxe representará a modemidade
e o progresismo, tanto na relación co marqués de Portocelos como na relación
con Adrián. Polo que respecta ó matrimonio dos marqueses, nel faise contras talo progresismo que simboliza a xove dona Florinda co tradicionalismo representado polo pazo e a familia carlista do vello aristócrata:
A noiva viña de longas terras. De grande cidade e boa c~ste. Ela noviña, fateada

á moda fi guraba millor a filia que a muller. ( ... ) Algús considerábana como unha
perdición pra o grave señorío do fildalgo e da tradición. O amor da roseira garrida
co vello torreón. Un aire de sport e de novidade decorría baixo as carballeiras de
Por.tocelos. (.. .) Ela guiaba o auto polas carreteiras da montaña e xurdía nas misiñas
aldeás rezadas devotamente nas eirexiñas románicas toda recendente de modernidá
e curiosidade turística. Un bouquet de rosas de Francia desfollábase no grave xardín
do pazo. Libros marelos, verdes, roxos de Alcán, de Kra, da N.R.F. Inzábase acarón
dos pergameos teolóxicos e xurídicos (p. 140).

En relación con Adrián, a Marquesa vai encamar un prototipo feminino
novo, o da «muller superior», a femia con autonomía e independencia que non
se sente só como un apéndice do home.
Esta muller preséntasenos como un preciado obxecto de desexo para o
intelectual e home tradicional que é Adrián. De feito, a superioridade social da
dona dálle un valor engadido de causa exquisita: «bela muller sensitiva envolta
en peles de prezo» (p. 148). E xorde o orgullo posesivo e comparativo propio
do machismo: «Ningún inteleitoal do seu tempo mordera un froito tan sucrado,
gastoso e moderno» (p. 149).
Neste mesmo sentido , encontramos no capítulo XII un parágrafo dun
grande interese sociolóxico que fai referencia tamén ós usos amorosos. Nel
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podemos aprecia-la inseguridade masculina ante a muller «superior», o pracer
da conquista amorosa e o cotilleo machista, xunto ó sinalado desprezo do corpo
e prevención ante o sexo:
Tiña medo, un medo gostoso de inteleitoal afastado da sociedá das donas
superiores. Afundíase niste medo salvador e saía dil adornado cun novo prestixio
insospeitado. ¡Cándo lle envexarían os profesores e os literatos seus amigos!
Entraba na Europa co bó pé. Franqueáballe as portas a Venus cosmopolita, ulente a
estrautos de cultura, madura e sabia como correspondía a unha plenitú de vida. Pois
xa non dubidaba en ser amado por ela. Quizais o ser analítico de Adrián precisaba
unha realidade noxenta: a marquesa exercitaría nil, como en incomparabre materia
virxe de paixón, as sotiles artes do laboratorio amoroso (p. 142).

No estadio final da estructura da novela, a Marquesa simbolizao cosmopolitismo e a falsa modemidade. Neste sentido funciona como un personaxe
negativo que encama un cúmulo de contravalores e que se opón ós principios
positivos representados pola figura da nai. E, precisamente por eses contravalores
que encerra, será o detonante definitivo na evolución vital de Adrián, tanto no
aspecto ideolóxico coma no sentimental.
No plano ideolóxico, dona Florinda é a cara negativa da novela pois
representa todo o que nela se rexeita: o cosmopolitismo, o diletantismo, o
snobismo, o descompromiso, a superficialidade, o antinacionalismo e o
antigale guismo.
Nos últimos momentos en Francia abrolla o conflicto entre esta
superficialidade cosmopolita da Marquesa e a profundidade problemática de
Adrián: «Ela, muller de arte e cultura a tona de pel, surprendíase da traxedia
interior, da estrana dinámica do seu amante» (p. 144-145). Nun primeiro
momento, o protagonista soña con salvala apelando ó romantismo latente,
segundo el, en toda muller:

Florinda é boa, intelixente e sensitiva; agarda pola man que a liberte do servo
vivir da moda e da tona da ialma. ( ... ) foi pensando nunha estratexia ( ... ) Espertarnela
a fibra romántica sempre adormiñada na muller (pp. 145-146).

Mais no final da súa estancia en Alemania, o conflicto agudízase coa
postura anticosmopolita de Adrián:
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( ... ) pola noite, un pouco tristeiros, afundíronse no luxo dun cabarét cosmopolita. Os hombre iros da marquesa florecían millar na lus artificial e na banalidade dos
bailes negros. ¡Cosmopolita! Adrián sofría co oco siñificado dista verba que nos
beiz~s

da Florinda escumaba como o viño trunfal e superior da cultura. ¿Sería

posibre que o esforzo secular dos homes soilo callara na sociedade dos express, dos
Palas e dos Dancings? Poñámonos tamén nunha idea de arte, de literatura, de
curiosidade e hastra paixón. O derradeiro libro, a momia do Nilo, o misterio dos
conventos budistas,( ... ) toda un ha supreficie de feítos e de ideas cocktail, adequiridos
sin esforzo, sentidos sin febre, privados de espranza. Tona turística sobre o praneta.
Cultura dos que teñen medo a ficar soilos cun libro ou sin libro <liante a interrogante
interior (p. 151 ).

E finalmente estoupa nunha loita verbal entre o prexuízo antigaleguista da
Marquesa e o novo sentimento galeguista de Adrián:
-Túa terra -dicía Florinda- foi a maor vergonza da miña vida. Nacéu pra
serva.( ... ) Non me fales da túa ribeira, non te poñas cursi co teu decrebar do outono
nas viñas e nos pinales. Endexamáis serás un europeo, un home moderno. Todo no
pazo do meu home, ( ... ) fedía a unha vellez e un provincialismo arqueolóxico.
Conforme falaba íbanselle dibuxando na ialma do Adrián as feituras e os nomes do
mapa de Fontán, como as aliara na agunía do tío Bernaldo, e outras cousas das que
il mesmo se estranaba ao sen tilas xurdir en sí con tanta forza( ... ) (p. 161 ).

No plano sentimental tamén é dona Florinda unha figura negativa: é a
experiencia necesaria na vida do. home, pero non a definitiva, é o sexo e o
namoramento pero non o amor. Preséntasenos como a muller sabia e con
experiencia amatoria que acolle a Adrián igual que Calipso a Ulyses. E, como
Ulyses, tamén el a deixará para volverá súa Itaca, onde así mesmo o garda unha
feminidade positiva: a nai.
A Marquesa é a amante, ese prototipo feminino ambivalente da cultura
patriarcal. Otero plasma moi ben ó longo da obra esta dualidade de valores, xa
que nun primeiro momento a visión de Adrián tingue a Florinda con todo o
atractivo do pracer para ir logo evolucionando cara a unha visión despectiva,
cargada de prexuízos misóxinos que insisten sobre todo na vellez e na impureza
de dama. Xa sinalamos que o protagonista, na súa crise amorosa, percibe cada
vez máis como unha carga os anos da súa amante e desexa unha moza virxe que
non o lixe:
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Solovio afastábase sabendo como máis adiante reservaba pra a Frolinda un
pouco de piedade e unha lembranza millor. Agora non tiña tempo. Abondáballe co
sentimento de se non ter lixado (p. 162).

No xogo de funcións da novela opóñense as figuras de Adrián e do marqués
de Portocelos precisamente pola súa relación con dona Florinda. O Marqués
casa con ela, mentres Adrián será o seu amante pero logo a abandonará. Así, o
Marqués será víctima do cosmopolitismo, representando na obra o absentismo
e o colonialismo mental da maior parte da aristocracia galega, que trouxo a
ruína de Galicia. Moi significativamente, no capítulo final insístese nesta
simboloxía da Galicia abandonada e imitativa:
Os alciprestes do Pazo de Portocelos daban garda á casa deixada en mans de
mórdomos. Izaríase de herbas bravas o prolixo dibuxo dos sendeiros do xardín e as
«azaleas pónticas» cobertas de silveiras non locirían na primaveira seu vestido
cardealicio, solene e petulante, no xardín de buxos. Pra Adrián era un símbolo aquil
pazo: por culpa dos galegos, toda a Galicia es ti vera a piques de ser un xardín a bravo
ou, que de fixo sería pior, un parque moderno de vila imitadora (p. 178).

Pola contra, Adrián non sucumbe ante o cosmopolitismo, senón que
reacciona fronte a el abrazando o compromiso nacionalista, único proxecto
vital que o liberará xunto coa súa terra:
De igoal a igoal, Adrián pensaba ser o tipo dunha xeneración, e con optimismo
coidaba que no mesmo inverno outros galegos, todos os ben intenzoados, todos os
que pensaran con lealtade, chegarían á súa liberación que era a liberación de Galicia
en ben da Europa, do Mundo e do Esprito Inmorredoiro (p. 185).

A MULLER INTELECTUAL

Nesta novela ensaística, na que as ideas teñen unha importante función, as
citas son numerosísimas e entre elas están tamén presentes estas mulleres, pois
Otero parece ter certa simpatía progresista polas «mulleres sabias».
Destacan especialmente as literatas, empezando pola mítica Safo e
sobresaíndo as románticas George Sand e Madame de Stael, xunto á nórdica
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Selma Lagerlov. De tódolos xeitos, a cita máis repetida é a de Santa Teresa, que
aparece aludida tamén a través da obra da inglesa Gabriela Cunninghame
Graham. As mencións devanditas fálannos dunha veta profeminina do autor, da
súa estirpe romántica, a súa vocación xeográfica e o seu interese pola literatura
místico-relixiosa.

CONCLUSIÓN

Como remate podemos dicir que nesta odisea, como lle chamou Carballo
Calero, Adrián deixa !taca e a Penélope, pasa pola mala experiencia de Circe,
a muller castelá, e entretense na pracenteira illa de Calipso da muller cosmopolita, para acabar regresando á súa Penélope: Galicia.
Na obra, pois, está latente toda a ambivalencia da concepción tradicional
da mullere o Adrián de Arredor de sí podería dicir, como Rubén Darío, pero
sen o matiz transgresor de Rubén: «mi esposa es de mi tierra; mi querida, de
París"9 • Adrián renegada súa amante, para volverá chamada telúrica da nai,
sagrada como a da esposa.
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A MULLER NA NARRATIVA DE OTERO PEDRA YO

MªCaminoNoia
Universidade de Vigo

l. A PREOCUPACIÓN.POLA CONDICIÓN SOCIAL DA MULLER

Na _segunda metade do século XIX, despois da revolución de 1868, vanse
espallando en España as demandas das feministas francesas e inglesas, pioneiras
na loita pola condición social da muller. O ambiente creado pola revolución do
68 propicia a difusión dos ideais feministas, que promoven, fundamentalmente,
os krausistas e os seu_s simpatizantes e vai fructificando na obra de mulleres
como Concepción Arenal ( 1820-1892) e a Pardo Bazán ( 1852-1921) quen, en
conferencias, artigas e nalgunha das súas novelas, defende a igualdade social
entre home e muller.
A sociedade do século XX, que recibe novas persp~ctivas do século
anterior, está favorablemente sensibilizada coa problemática da muller, as
demandas feministas van sendo aceptadas por boa parte da poboación, e son
cada vez máis as lectoras de textos feministas. En 1914 publícase en Barcelona
a traducción castelá da obra inglesa de Oliva Scheréiner, La mujer y el trabajo ,
unha serie de reflexións sobre a cuestión feminina, e en 1922 aparece o libro de
MargaritaNelkenLa condición social de la mujer en España, obras moi difundidas,
que se veñen a sumar ás das autoras antes citadas e ás traduccións que
circulaban en España desde o século XIX.
En Galicia tamén existe unha preocupación polo papel da muller na
sociedade, e os políticos liberais piden máis dereitos para a muller. Así Antolín
Faraldo en 1840 fala da necesidade da incorporación da muller ó mundo da
política, e a partir de 1843 participan mulleres na Academia Literaria de
Compostela, segundo aparece no xomal El Recreo Compostelano, e na Asamblea
das Irmandades da Fala, celebrada en Lugo en 1918, propoñen a incorporación
da muller ávida política. Sen embargo vai ser na Coruña no mesmo ano de 1918
onde se cree unha «Sección Feminina» das Irmandades da Fala, encargada dos
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asuntos sociais da muller. O seu labor consistía en elaborar estadísticas sobre
o traballo feminino, revisa-los salarios que recibían as mulleres, buscar axudas
ás que tiñan a familia na emigración e calquera asunto relacionado coa situación
- social da muller. Curiosamente, hai que subliñar que mentres que a lingua
utilizada nas actividades das Irmandades masculinas era o galego, na sección
das mulleres empregábase a lingua castelá (A Nosa Terra, 79, 1918).
A problemática da condición social da muller non era, pois, unha cuestión
allea ó mundo dos membros da Xeración Nós. Entre 1920 e 1925, o mesmo
Antón Losada Diéguez impartiu conferencias sobre o voto da muller, un dos
aspectos máis debatidos na política española do primeiro cuarto do século XX
e causa de enfrontamentos entre feministas e políticos. O discurso de Losada
é o reflexo da ideoloxía dun católico conservador da época. Aínda que está a
favor do voto da mullere da súa participación na política, para el son maiores
os inconvenientes desta participación que as vantaxes que poida achegar.
Losada, que coñece a realidade actual, a conquista de novos postos pola muller,
a obra de Concepción Arenal, é dicir, o que el chama o «feminismo moderno»,
constata que a concesión do voto á muller é un feito incuestionable no mundo
moderno, e o que fai é describi-los inconvenientes que ó seu ver vai te-la saída
da muller ó mundo exterior, relacionándoo co cristianismo e coa realidade
social española e galega daquel momento:
_ Si la mujer toma parte en la política podría verse envuelta en persecuciones,
la familia dispersa y sin amparo los hijos.
El hogar que custodia la mujer necesita ser neutral, sagrado. (A. Losada
Diéguez, Obra Completa , Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 1985; pp. 288-289).

En Galicia, a presencia da muller en actividades políticas e culturais foi
practicamente nula, se exceptuamos algún caso significativo. Nas <lúas revistas
fundadas e dirixidas polos homes de Nós: A Nosa Terra e Nós a participación
das mulleres é moi escasa. Francisca Herrera é a escritora da que se encontran
máis páxinas, case todas con obras de creación. É tamén a autora dun longo
ensaio sobre «A mullerGalega» (Nós, 6, 1921, pp. 8-15). Outramuller, Corona
González, aparece asinando varios artigos, enviados desde París e Londres,
sobre diferentes aspectos culturais. O que máis nos interesa é o que leva por
título «Pr' os pais que tein fillos» (A Nosa Terra, 235, 1ºabril de 1927) fala da
educación da muller e nel aparecen aspectos importantes que nos indican a
veracidade de certas situacións recreadas por Otero na súa narrativa. Corona
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González defende a educación da muller en igualdade de condicións cós
homes. Fai un duro ataque ávida dos señoritos da aldea indicando o duro papel
da muller, sempre relegada, aínda cando é de boa familia, a se-la servidora dos
homes que:
Vein pr'a aldea, érguense tarde, paseian, xúntans con o secretario, farmacéutico, xuez e crego, pra falar de política, querendo reformar o país en media hora,
dando suas opinións que, quen os escute parecen sabios, mais na realidade nunca
deron unha proba que serviran pra algo. Da casa o casino, do casino pr'a casa: así
pasan os días. As coitadas das irmas tein que ver os obreiros, coidar da labranza,
traballar moito, pr'o señorito gastar e elas privándose de moitas cousas, porque son
as primeiras a recoñecer a superioridade do LAMBON, que as ten asustadas
decíndolle a cada paso «Vosotras no sabeis nada de eso, sois unas analfabetas», sin
pensar que o analfabetismo d' elas concórreo pra il saber o que sabe.

Corona González, seguindo ideas propostas no século XIX por Concepción Arenal e Emilia Pardo Bazán, defende a independencia da mullera través
do traballo, insistindo na necesidade de instrucción desta.
Nun artigo sen sinatura «A libertade para as nasas mulleres», que aparece
no número 72 de A Nosa Terra, en 1918 pídese o recoñecemento dos dereitos
da muller, e noutros artigas da mesma revista deféndese a igualdade de dereitos
para os dous sexos alegando a superioridade da muller galega que en moitas
ocasións é a que sustenta a vida da aldea. En 1922 o Nacionalismo Galega das
Irmandades da Fala propón no punto IV do «Decálogo» (A Nosa Terra, 164, 31
de maio de 1922) a igualdade de dereitos civís e políticos para a muller e para
o home.

2. A FIGURA DA MULLER NA NARRATIVA DE OTERO PEDRA YO
A estructura argumental dos relatos de Otero está recollida da realidade
social da súa época e, polo tanto, reflecte a estructura machista dominante, sen
embargo a muller é un elemento importante na narrativa oteriana. Os protagonistas das súas historias son homes marcados pala dúbida existencial, atraídos
polo amor, pala vida de lecer, e no caso dos fidalgos, polo derroche, a bacanal,
pero seres atormentados. E a muller insérese na súa vida con dúas funcións
contrapostas: a nai-esposa e a amante.
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Na degradación da fidalguía aparece sempre unha muller como redentora
da. ,casa fidalga, q¡uen <(collendo o papel do varón», como indican Quintana e
\fakárcel (p. 178), recuperará os bens para o herdeiro, así actúa Dona Ramoniña,
a maorazga de Os Camiños da vida , Dona Adelina de O Señorito da Reboraina,
Frolindiña en Vidas non paralelas, Amelia en La vocación de Adrián Silva, ou
mesmo a Balbina, criada da casa, casada co Paulos de Contos do camiño e da
rua (1932).
Nas novelas realistas: Os camiños da vida (1928), O señorito da Reboraina
( 1960) ou nalgún dos con tos, os fidalgos que levan vidas disipadas teñen
amantes, e aínda que viven despreocupados do seu patrimonio, nunca renuncian á casa na que res~de e permanece sempre fiel unha muller, que os acolle e
que nunca lles reprocha o seu comportamento nin renega da súa existencia.
Nos relatos de Otero a muller representa dous papeis simbólicos
con trapos tos: o de unión coa caste e aterra e o de ruptura e abandono. Es tes dous
papeis aparecen nas funcións de «a venerada nai ou esposa», a quen se lle debe
respecto e «a muller como obxecto de placer sexual», tentación e pecado para
o home:

A Xamona parecíalle ao Adrián a muller de Madrid, un símbolo, un pecado
atraente (Arredor de si, p. 32).
Semanas enteiras no leito lendo pouquichiño a pouco dous ou tres libros,
alternaban cas noites gostosas na quente apreta d'unha panadeira loira. Frescor
tépedo d ' un seo na man, cheiro levián e bravo dos cabelos ( ... )(Escrito na néboa,
1927 , p. 15).

De cada un dos lados nos que gravitan os personaxes protagonistas hai
unha muller; son dous polos contrapostos: o símbolo do amor auténtico e o do
placer banal. Estes dous polos están claramente representados en Arredor de si
( 1936) na figura de Dona María, a nai, e na de Florinda, a marquesa. A primeira
é a «chamada da terra, da herencia», mentres que a segunda representa a
«liberdade, o placer, a Europa ansiada»:

Precisaba un fermoso ser femenino que lle materializara o novo senso de vivir
decorrente. E o femenino xurdiu. Con gracia, beleza incomparable (Arredor de si,
135. Sobre este aspecto falan tamén X.R. Quintana e M. Valcárcel, p. 177).
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Na figura da muller, Otero establece unha clara dicotomía entre materia e
espírito: no grupo do espírito Otero afiliará ás nais e esposas dos fidalgos,
crentes, católicas devotas, preocupadas polo porvir espiritual e terrenal dos
seus fillos; e as outi:"as mulleres, amigas e amantes dos protagonistas formarán
o grupo da materia, son as estranxeiras, cultas e liberais, prostitutas, aldeás
luxuriosas e sensuais.
A visión que Otero nos ofrece da muller na súa narrativa non é a da paisaxe,
non hai unha idealización; as imaxes da muller están circunscritas nun conxunto
de circunstancias, de situacións e de personaxes que responden a tipos ben
coñecidos polo autor; pero todas son imaxes dun obxecto, non dunha persoa,
obxecto respectado ou susceptible de posesión.
A muller reflectida na narrativa oteriana responde a tres tipos fundamentais:
as liberadas, as fidalgas, e as campesiñas.
As liberadas son estranxeiras ou mulleres que residiron algún tempo fóra
de Galicia: Xulia, a Señorita de Vilarpunteiro, que aparece sen aparente función
narrativa nun dos capítulos do Mesón dos ermos (1936). Esta muller descrita
por Otero como «bonita», «xeitosa», «donda», «loira» e «branca», foxe cun
oficial francés coque vive ata a morte deste. Frívola e divertida, sen complexos
de caste.
De corpo danzal e rexo afeito ao pracer, agraza souril con que gulapaba o viño
nas tazas graxentas de beixos aldeás, a bulra cotián con que rexoubaba de fidalgos
e cregos, inspiraban mellor medo que confianza (p. 98).

A Marquesa de Portocelos de Arredor de si que «amaba ás mulleres literatas. Debullaba George Sand» (tamén a Xulia lera e admiraba a George Sand,
imitando o seu xeitode vestir: O mesóndosermos, p. 141). Esta viúvadefidalgo
parecíalle a Adrián máis perigosamente loira «e pensaba nos moitos amores da
Marquesa Florinda mentres ían aos cafés literarios, visitaban as exposicións ... »
Adrián sentíase atraído pola Marquesa coa que viaxou por toda Europa, porque
a Marquesa era para Adrián «O xenio de Europa», aínda que non a quería:
Ela, muller de arte e cultura e tona de pel, surprendíase da traxedia interior, da
extraña dinámica do seu amante (p. 144).
Os seus amores eran unha extraña mistura de paixón e castidade, de sensualidade
e de idealismo. Primeiras experiencias inxenuas dun home formado no estudo e na
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refle xión , derradeiras inxenuidades de longas experiencias por parte da Marquesa
(p. 144).

A inglesa de O Señorito da Reboraina (1960) ten cartos, liberdade e saca
de apuros ó Señorito. Pero ante as pretensións de casamento de Lady Eve este
búrlase dela (pp. 42-46).
Pola, agrega do relato intercalado de La vocación de Adrián Silva (1949),
un dos textos máis feministas de Otero:
No era Pola una querida vulgar y tampoco, aun depués de su viudez ni a ella
ni a mí se nos hubiese ocurrido casarnos (p. 133).
Aprendió bien el dialecto gallego y desde los primeros días se apoderó de la
voluntad de las mujeres de la aldea, cuya supersticiosa religión fatalista y pintoresca
compartía, y que la miraban como a una sacerdotisa dueña del secreto de las plantas,
del amor y la muerte ( ... ) (p. 135).
Una tarde desde mi balcón, alzando la vista del libro que leía despaciosamente,
contemplaba el grupo de mujeres vendimiadoras dirigidas por Pola. Todas eran
bellas en los diferentes tipos del país, tales como la moza mimosa y rubia, la fuerte
montañesa de gracia severa y cautivadora, la recién viuda enlutada, estatuaria y
triste, pero la belleza de Pola, quintaesenciada y afinada al remate de su juventud
irradiaba al sol esplendorosamente (p. 138).

Miss Woolf, a escritora inglesa de Devalar ( 1935), con trinta e oito anos
anda á procura de datos para a súa novela, participa nas ·conversas dos
mariñeiros nas tabernas da aldea, comendo e bebendo con eles (pp. 94-95).
Todas estas mulleres actúan sen prexuícios sociais, con tanta liberdade como
os fidalgos aldeáns.
Fronte a este tipo de mulleres burguesas, europeístas, estrañas á vida de
Galicia e que Otero inclúe nos seus relatos, ás veces, sen unha clara función
narrativa, aparecen os outros dous tipos de mulleres representativas das dúas
clases sociais, que caracterizan a Galicia do XIX: a fidalga e a campesiña.
A fidalga está representada pola ama de casa abnegada, nai ou esposa
boísima, coidadora dos seus e gardadora do patrimonio, fronte ó varón
derrochador do capital patrimonial. É unha muller de fonda moralidade, de
costumes tradicionais, que acepta sen problemas as ausencias e devaneos do
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home, quen, por outra parte, nunca pón en cuestión o seu papel de esposo nin
renuncia á súa función de amo e señor do patrimonio. Esta figura de muller
oponse á liberada pola carencia de formación, pola dependencia moral e
económica do home e, fundamentalmente, pola reducción ó mundo-doméstico,
interior, pois a liberada, despreocupada do fogar, preocúpase polo mundo
exterior, da política, da literatura, e pola sociedade en xeral. A fidalga aparece
na maior parte das novelas de Otero e en moitos dos seus relatos breves:
- Dona María de Arredor de si, preocupada polo fillo Adrián, ó que non
comprende pero desculpa, mentres ela se dedica a calcula-las rendas, a leva-las
contas das terras e manexa-lo patrimonio, ó tempo que pensa no fillo: «El non
foi nada pra aldea. Levou chileque. Si levou todo ... » (p. 23).
- A velliña de Devalar que administra o pazo aforrando o que pode para
mantelo en pé.
- Dona Lucía, fráxil, leve, fermosa e ensoñadora, preocupada polo porvir
e honra da súa filla Eulalia, «que esperaba sempre con devoción apasionada a
hora de ir vela-lo altar» de La vocación de Adrián Silva.
-A Señora do Pazo de Doncos ou Dona Ramoniña dos Camiños da vida
(1928) ou Dona Adelina de O Señorito da Reboraina, que soportan e coidan dos
señoritos, esposos e pai, como de nenos mimados. Este texto de O Señorito da
Reboraina é indicativo disto: «Pra o sorrir de Doña Adelina, as loucuras de Don
Xoan Manuel eran as de un neno consentido» (p. 59). Dona Adelina aparece
descrita como «madrugadeira, faladeira, moi dama, e ó tempo dada, forrona pra
ela, palabra de escritura. Falaba sempre galego (... )» (p. 58).
No concepto xeral da figura da fidalga, que aparece na obra de Otero, hai
unha notable idealización.
A campesiña é a terceira das figuras que Otero presenta na súa narrativa.
A diferencia dos escritores do dezanove e da escritora Francisca Herrera ( 18691945), para quen a muller campesiña era un compendio de virtudes e chea de
fermosura, non atopamos en Otero unha idealización do campesinado, en xeral,
nin da muller campesiña, en particular. As mulleres campesiñas que aparecen
nos seus relatos ou ben pasan pola narración como simples elementos do
contexto ou ben aparecen como persoas ruíns, ambiciosas. Son as gandainas
viciosas coas que se divirten os fidalgos e que levou ó profesor Carlos Baliñas
a dicir que
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Os fidalgos que se quedan de señoritos de aldea van sucumbindo víctimas da
sensualidade e nugalla, mentres os administradores propios, as mozas da aldea e a
curia lles van botando a gadoupa ós seus bens. (cit. por X.M.Quintana e M.
·

Valcárcel, p. 163).

Interpretación marcadamente antifeminista xa que de ningún modo se
pode xeneralizar nas mozas aldeás como usurpadoras dos bens dos fidalgos.
Tampouco aparecen nos relatos oterianos retratos de campesiñas caracterizados como persoas cunha vida de seu; en xeral son vistas desde unha perspectiva
sensual e sexual, como corpos provistos ou carentes de determinados atributos:

A dona da casa faguendo rencher a escaleira. Resesa, decrebada, aínda locía
nos engadidos do pelo e no ámbeto das cadeiras un pouco de aquila graza sensual que
fora engádego dos sarxentos (Devalar, pp. 81-82).

Soamente cando a campesiña aparece como un ser singular, Otero fai unha
completa caracterización dese personaxe. Tal é o caso da Catuxa de O Mesón
dos e rmos ( 1936), ruín co sobriño e co pai, que se transforma en boa filla e to lea
facendo de oráculo dos males que virán ó mesón; e os personaxes dos relatos
protagonizados por mulleres: A criada e O Maroutallo (este último estudiado
por Carm~ Femández Pérez-Sanjulián).
A muller é, pois, un elemento importante na narrativa oteriana, pero non
chega a te-la categoría de personaxe, xa que unha das características máis
importantes do personaxe novelesco é a transformación que sofreno transcurso
da súa aventura; os personaxes despois da traxectoria novelesca, de conflictos,
obstáculos, ilusións ... non son os mesmos do comezo. Na narrativa que
estudiamos soamente as figuras masculinas sofren este proceso de cambio, as
mulleres permanecen sen transformación de principio afinó longo da traxectoria
novelesca, porque non son auténticos personaxes senón figuras mediadoras,
individuos obxecto, con caracteres precisos pero meras apoiaturas referenciais
dos personaxes masculinos. As mulleres máis que integradas no mundo da
ficción están insertas, representan a orde social en canto que son as gardadoras
da ideoloxía da clase fidalga ou do grupo socio-rural, e como tales, teñen un
status unívoco, polo que serven de contrapunto do personaxe masculino, que é
conflictivo e cambiante. As mulleres representan a chamada da terra, o triunfo
das forzas externas, que buscan a permanencia da orde do cosmos.
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E isto é así porque os personaxes non van máis alá da propia experiencia
do autor, que aceptaba a estructura social, sen poñer en cuestión a situación de
opresión que padecía a muller na Galicia da súa época.
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NOVELA E HISTORIA

Luís Romero
Escritor
Cataluña

PALABRAS PREVIAS

O me adherir á homenaxe que se dedica con motivo do centenario do seu
nacemento a don Ramón Otero Pedrayo, fágoo comentando un tema amplo
como é, Novela e historia e non vou incluír na disertación o único traballo seu
que dentro do obxecto da charla ti ven ocasión de ler: Fra Vernero. O seguir con
atención o programa que se vén desenvolvendo comprobei que persoas máis
capacitadas e con maior e profundo coñecemento desta obra -e doutras
moitas- xa se referiron a ela analizándoa desde distintos puntos de vista.
Nomeo e cito pois a don Ramón en primeiro lugar e fóra do texto que me
dispoño a ler 1•

NOVELA E HISTORIA

E como consecuencia, novela histórica é o tema que coa maior orde posible
vou tratar de expoñer, cuestión para min non tan <loada como poida parecer por
canto si escribín e publiquei un bo número de novelas, de contos e de libros de
historia que calificamos de contemporánea aínda que vaia afastándose no
tempo, quizais me falte o rigor expositivo do profesor ou do crítico especializado. Presentarei algunhas reflexións e copia de exemplos, na selección dos
cales me vin abrigado a restriccións para non converter esta conferencia na
lectura dunha nómina de novelas de tódolos tempos e países, considerable parte
das cales vostedes coma min coñecen. Os exemplos que superficialmente nos
dispoñemos a analizar non significan valoracións literarias aínda que dei
preferencia a obras que exerceron influencia sobre o público da época en que
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saíron á luz, e que en menor -ou en maior- medida seguen sendo lidas,
citadas e recordadas, xunto a outras máis ben raí-as ou semiolvidadas.

Qtratar da novela histórica saltarei os límites das definicións ó uso que
adoitan restrinxi-lo concepto. Cabería por convicción ou pretensión de lucimento
meterse en camisas de once varas facendo públicas algunhas ideas que asaltan
ó novelista, ó lector que fun antes de escribir, e hai que cargar na contadas
curiosidades que nunca abandonan a quen fixo das letras único oficio e
aceptado o sacrificio conseguinte. Darei como exemplo desas ideas heterodoxas
divagacións ó soster que toda novela é histórica porque o espacio de tempo que
transcorre entre a concepción, a materialidade da escritura, as correccións se
proceden, a edición e a comercialización subseguinte, fai que cando ábrimo-las
páxinas impresas xa transcorreu o lapso suficiente para que nos dese tempo a
informarnos de sucesos -ficticios ou reais novelados- acaecidos no pasado,
inmediato pero pasado. Estou especulando con flagrante subxectividade pero
o novelista aínda o máis obxectivo se nutre de substancia propia, de experiencias persoais ou de imaxinacións captadas dos demais a través de facultades
receptoras e asimiladoras de acordo coas súas condicións de fabulador. Nesa
liña vou referirme a unha novela que escribín en Buenos Aires --cando Buenos
Aires estaba moito máis distante ca hoxe- e limitacións económicas e o
propósito de permanecer, afastaban aínda máis a gran cidade do Sur. Alguén
escribiu que esa novela, que se chamaba, e se chama, La noria, era consecuencia da
nostalxia e en pequena medida a nostalxia debeu ser un dos impulsos que me
colocaron diante da máquina de escribir. A novela estaba escrita nun presente
case absoluto pois desenvolvíase nun día de mediados de xuño de 1950 que
evocaba, se o verbo é acertado, o ano 1951. Un puñado de anos converteuna en
novela «histórica», tantos son os cambios acontecidos, non nos personaxes, que
iso sería natural e lóxico, senón na que erixín en protagonista daquela obra
(unha cidade, Barcelona) e en todo o ancho mundo.
O outro exemplo que se me acorre é máis complicado; refírese ás novelas
de anticipación que o autor sitúa no futuro porque nelas se dobra o tecido do
tempo e converte o futuro en presente que se fará pasado. Exclúo destas
elucubracións as obras de ciencia ficción ó uso porque nelas domina a ficción
con aparencia científica ou inconsistente do mesmo.
¿Canto tempo tén que transcorrer entre o que se narra e que o autor o escribe
para que unha novela poida ser calificada de histórica? É unha das cuestións que
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me propuxen e sobre a cal non me arrisco a definirme aventurando prazos
temporais, porque quen os estableza equivocarase.
Cando me propuxeron participar nesta homenaxe a Ramón Otero Pedrayo
e me sinalaron o tema, certamente amplo, porque pola miña parte aínda o
amplío máis, acepteino de seguida por varias causas, a principal delas porque
desde a infancia fun lector de novelas e de maneira destacada das que se
coñecen por históricas; remontaríame a Alexandre Dumas, Paul Feval, Víctor
Rugo, Pérez Galdós nos seus Episodios Nacionales, Gil Carrasco, Larra --e
tamén marxinalmente Ortega e Frías ou Femández e González-, Espronceda,
Blasco Ibáñez, Alfonso Dávila, Teófilo Gautier, León Tolstoi, Walter Scott e
cantos etcéteras se queira. Descúlpenme a mesturanza literaria porque daquela
as miñas lecturas orientábanse segundo a provisión da non demasiado nutrida
biblioteca familiar, de libros que me emprestaban, daquela colección económica da Editorial Sopena ou de adquisicións daqueles cademos baratísimos -dez
céntimos unha «obra completa»- de «No velas e Con tos». Cando tiña dezasete
anos iniciei a miña persoal biblioteca, que foi medrando ata desbordarme e
arrombarme -non a asfixiarme- Tampouco me mostrei severo no
amoreamento indiscriminado nin na lectura. Sen saírme do tempo que precede
á guerra civil engadirei a Pío Baroja e a don Ramón María del Valle lnclán, e
compráceme citar a Gómez Carrillo, de quen me gustou tanto El Evangelio del
Amor que, despois de extravia-lo exemplar e por temor a desilusións, propúxenme
non lelo de novo e conservo no canto da memoria o efecto que me produciu nos
finais da adolescencia.
O que non podían saber os que me propuxeron o tema de Nove la e Historia ,
é que desde hai doce ou quince anos ando a voltas co propósito de escribir unha
obra que terá como escenario o século XI, o que me levou, xa que hoxe por hoxe
me falta tempo e ocasión de meterme de cheo na faena, a reflexionar sobre o
tema e a ir acumulando notas relativas a cuestións diversas que de pre~o ou de
lonxe gardan relación co proxecto, e a anotar unha bibliografía que posiblemente me resulte útil.
Deixando de lado cavilacións ... ¿Que entendemos por novela histórica e
como se integran nela o histórico e o novelesco?. Respectando a liberdade que
esixe a creación, que non admite suxeicións nin clasificacións dogmáticas a
priori, e que en moitos casos os resiste mal a posteriori, parecería adecuado
considerar como novela histórica aquela que se desenvolve en tempos pasados
e en circunstancias máis ou menos axustadas á época e ó país elixidos. A partir
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de aí é posible ir apertando o trenzado e considerar tanto máis histórica aquela
novela en que os feítos se axeiten mellor ós que se dan como ocorridos, en que
a maior parte dos personaxes -mesmo todos eles- xa existiran e que as súas
accións quedaran documentadas. Todo iso non tén por que constrinxi-lo
novelista pos to que a liberdade de interpreta-los acontecementos e de presentalos
literariamente é practicamente ilimitada. Esta é a definición de novela histórica
que me parece que responde ó sentir xeral. Eu escribín dous libros -Tres días
de julio é un deles- no que, utilizando procedementos literarios e non
novelescos para non dar lugar a equívocos, me esforcei en narra-los
acontecementos daqueles tres días que alteraron o devir da nosa historia e
fíxeno a través de fon tes contrastadas e moi medidas, permitíndome unicamente
«reconstruír» algúns personaxes, os testemuños dos cales me resultaba
inmposible recoller, e aínda neses casos cinguíame a datos incompletos
chegados ó meu coñecemento por distintas vías. Este libro foi considerado por
un crítico español --e profesor residente desde hai moitos anos en Paríscomo a miña «mellor novela», sen entrar en consideracións sobre a veracidade
dos feítos
O outro libro titúlase Desastre en Cartagena, que, aínda que estaba escrito
con semellante rigor, pola natureza do episodio relatado e o restrinxido da súa
localización xeográfica, estaba destinado a unha menor difusión. Despois, nos
tres volumes que sobre a historia contemporánea teño publicados e en moitísimos
traballos dispersos ciscados abandonei aquela construcción de carácter literario por entender que outras formas de expresión resultarían máis eficaces,
mentres que presentar personaxes militares e políticas, e con maior motivo se
se trataba de quen xogaba papeis secundarios, podían restar credibilidade ó
narrado e contribuír a que os libros fosen clasificados como novelas históricas
na común acepción do termo.
Se elixín unha -ou dúas- das miñas obras foi por coñecer mellor que
calquera a súa xestación, a maneira de documentarme e de selecciona-lo
material dispoñible e o coidado que .puxen en non falsea-los sucesos, un dos
extremos que bordean a calificación de novela histórica, cito unha que me
impresionou vivamente, escrita ou publicada, con proximidade temporal ós
feítos narrados, obra que tiven ocasión de adquirir cara a finais do decenio dos
corenta aínda que non era polo común mercancía vendible. Refírome a Imán,
de Ramón J. Sender, novela apaixonante e apaixonada, e para min superior á
segunda parte de La forja de un rebelde, de Barea, que lin con posterioridade
en América e que ma recorda en gran medida.
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Na parte aposta, fóra da clasificación, deixaremos un espacio para as
novelas de cabalería porque a súa referencia histórica e aínda a súa verosimilitude
son mínimas, case diriamos inexistentes. E calquera novela, e con maior motivo
a que califico de histórica, require algún grao de veracidade e mellar un alto
grao porque no caso contrario refugámolas e ata nos irrita. Dentro da veracidade
o novelista é quen de introducir no tecido narrativo toda unha chea de
invencións. Fago excepción de Tirant lo Blanch de Joanot Martorell, enxalzada
merecidamente por Don Quijote e Cervantes.
Intercalamos aquí unha paréntese para referírmonos a unha ramificación
atípica de novela histórica -ou antihistórica- que hai algúns anos chegou a
dar orixe a un curto número de obras que sen rigor semántico se calificaron de
«ucrónicas», forma non novidosa de narrar o que puido acorrer e non sucedeu,
é dicir que alterando o acontecer dun suceso histórico se desvía o fío da historia
segundo o capricho ou a fantasía do autor. As dotes literarias do novelista, o
acerto das invencións e a oportunidade da elección do momento, ocasión e
circunstancias que na novela se cambia o curso dos acontecementos, farán que
sexa boa ou mala (como acorre en calquera obra de creación) e as sorpresas
exerzan ou non suxestión sobre o ánimo do lector. En calquera caso non son
novelas históricas; levan a unha vía marta dentro do xénero.
A novela histórica máis pura será aquela que se narra desde o momento
histórico elixido, e exclúe calquera feito posterior ou comentario que o autor
formule de maneira explícita, igual que referencias a épocas máis recentes, en
particular ó tempo en que a novela se escribe.Non se admitirían pois anotacións
agás que se fixesen fóra do texto en notas aclaratorias que o novelistahistoriador considerase moi precisas. Postas a acometer, sen ánimo de dictar
normas, sinalaremos que un epílogo que non fose demasiado longo e aclarase
ó lector o destino, posterior á palabra «fin», dos protagonistas e en ocasións dos
inmediatos descendentes era ben recibido polos lectores, e hoxe pode seguir
séndoo. Non irnos estendemos dando demasiados exemplos: citamos lvanhoe
de Walter Scott, publicado en período de plenitude romántica en que algúns
sitúan con case exclusividade a novela histórica por definición ou antonomasia.
Que esta novela perdese actualidade e que, se se compuxese nunha época máis
recente, W alter Scott seguramente atería escrito doutra maneira son evidencias
que admiten escasas dúbidas. Unha nova lectura por parte daqueles a quen
puido entusiasmar na mocidade producirá efectos distintos e minguará as
emocións de carácter romántico. En calquera caso, sen mostrarme decidido
partidario dos seus posibles valores literarios, considero que a materia noveles-
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ca conserva boa parte do seu valor e que a trama argumental mantén o interese
a pesar de que moitas peripecias sexan previsibles, un tanto inxenuas e de que
a historia escocesa non chegue a espertar, en min como lector, especial interese
por mor da debilidade da información que ó respecto posµe, o que conduce a
acepta-lo que o novelista conta con bo pulso e a dalo todo por bo.
Outra novela que gozou maioritariamente do consenso público e que non
deixou de se difundir desde 1830 en que viu a luz por primeira vez, é NotreDame de París de Víctor Hugo, na análise da cal nos irnos deter brevemente. O
mesmo ca Walter Scott, Hugo escribiu e publicou varias novelas e obras teatrais
do xénero histórico, pero Notre-Dame supera a Han de Islandia, e a súa aparición coincide cronoloxicamente coa estrea de H ernani, que daría un xiro ó
teatro, do cal non nos irnos ocupar pero que nalgunha medida coincide co que
diciamos sobre a novela. Desde a súa proposta difire de lvanhoe porque NotreDame está concebida desde o hoxe relativo da época en que Hugo a imaxinou,
e levouna ó papel con présa e paixón. E engadiremos que con varios retrasos
respecto ós compromisos contraídos co editor, o que xustifica certa desorde
atribuíble ó apresuramento.
Empeza así:
Cúmprense hoxe trescentos corenta e oito anos, seis meses e dezanove días
desque que os parisinos espertaron co ruído do toque a rebato de tódalas campás no
triple recinto amurallado da Illa da Cité, a Universidade e da cidade, comezo que
constitúe unha exposición de intencións. O día era exactamente o 6 de xaneiro de
1482.

Nesta formidable construcción literaria que se titula como a construcción
gótica que preside a novela (non en van é novela que admite o calificativo de
«gótica») o xove Víctor Hugo recúa de maneira expresa desde o século XIX a
momentos en que aínda «non existía», o remate do século XV. Queda ó albedrío
do novelista narrar desde a mesma época que evoca, aquel en que os
acontecementos se desenvolven desde o presente escribindo en pasado, ou en
calquera momento intermedio se lle parece oportuno ou eficaz facelo. Parece
preferible a primeira das fórmulas que para resumir personificabamos en
lvanhoe.
No segundo capítulo do 111 libro, «París a vol d'oiseau», introduce Hugo
unha ampla descrición da cidade e da súa historia en función dos edificios
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sobranceiros e do soporte terrestre ou fluvial que determina a disposición
urbana, relixiosa e defensiva de París, e do carácer predominante das capas
sociais que o habitan. Por non se cinguir nesa descrición rápida do que era a
capital no século ~V, o carácter de novela histórica dilúese e tan interesante
capítulo transfórmase en disertación erudita (e, digamos de paso, algo fastidiosa)
que non cabe utilizar como anticipación do epílogo das peripecias de Claude
Frollo e Quasimodo, de Esmeralda, Gringoire e do capitán Phoebus ... senón
máis ben do conxunto dos parisinos. Os comentarios que se prodigan escapando
ó fío da novela, frean o ri_tmo narrativo, interrompen a historia -a novela
histórica- que se salva polo impulso vital do autor que aínda non cumprira a
trintena.
Obra que presenta múltiples facetas, Notre-Dame de Paris, traémola aquí
como exemplo dun dos métodos de novela histórica; tamén a calificamos de
novela gótica, e nada se opón a que sexa presentada como paradigma da novela
romántica e ata, ¿por que non?, como folletón, porque nela abundan os
elementos do folletín. Estes elementos con incursións inxenuas non constitúen
o mellar da novela, que é radicalmente histórica, e noutra dimensión simbólica,
se ben esa intención do autor, que se manifesta nos edificios, nomes, accións,
campás e colectividades humanas, préstase a diversas interpretacións. A
constante presencia do mal, o furor, o odio, o amor, as torturas, as paixóns e a
marte, da fatalidade de Deus e do Diabo, confiren forza á narración; a
circunstancia de desenvolverse no final da Idade Media, xustifican, ó diminuíla,
a carga folletinesca. O emprego de frases e oracións latinas reforza os efectos
medievalistas. Os golpes folletinescos repítense e probablemente eran mellar
aceptados polos lectores contemporáneos a Hugo ca polos actuais. Vimos
marre-lo capitán Phoebus e axiña sabemos que ocupa un balcón da praza na
compaña doutra muller, coque averiguamos que a Esmeralda foi condenada
pala marte dalguén que vive. A irrupción de Quasimodo que descende atado a
unha corda desde a torre da catedral e rouba a Esmeralda, a quen introduce no
recinto sagrado que goza do dereito de asilo, é así mesmo de folletín. O mesmo
se pode dicir do encontro por casualidade da prisioneira a perpetuidade, a
envellecida Paquette que odia a xitana (exipcíaca, que pode proceder de
Polonia, de España ou de Cataluña) e que axiña descobren que son nai e filla.
Diríamos que desde o século XIX en que a novela se escribía e máis aínda
desde que nos movemos nesta segunha metade do século XIX, a intensidade
dos sen timen tos amorosos foi minguando ata chegar á crise actual en que o sexo
-a relación sexual-, de ser posible heterosexual está substituíndo o outro
269

amor no cine, a televisión, as revistas (aínda que do corazón se adxectiven) e
en menor medida na ficción novelesca e, como causa ou consecuencia, nas
relacións sociais, familiares, amistosas ou de parella ou grupo, sen considerar
que se -exceptuamos casos extremos, o sexo e o amor andiveron sempre
confundidos, fundidos, e que un potenciaba o outro e que a suma de ámbolos
dous --escapo momentaneamente da novela- era vehículo e portador dos
máis intensos e satisfactorios logros. Se a novela romántica enxalzou os
· sen timen tos amorosos ó situalos na Idade Media, as explosións de placer cando
os acompañaba o éxito e de dor exacerbado cando se resolvían en fracasos ,
adoitaban constituí-lo clímax da obra, e en ocasións o seu final con ou sen
moralexa. Por singular e arrebatada merece ser salientada a declaraciónm de
amor do Arecediago Claudia Frollo a Esmeralda no fondo do cárcere na que a
xitana xace en espera do suplicio. Admite comparación con outra declaración,
igualmente singular, que en Der Zauberberg, de Mann, o xove Castorp lle fai
a Madame Chauchat, a quen en vez dun retrato lle roubou a radiografía. Non
menos apaixonada, máis científica e desprovista de demos esta última: «Déixame
tocar devotamente coa miña boca a 'arteria femoralis', que latexa no fondo da
coxa ... »; e máis ligada a circunstancias na novela histürica que comentamos.
Como acorre na maior parte das novelas históricas, por non dicir en todas,
o autor reflecte as preocupacións do momento e das circunstancias en que
escribe, se ben trata de disfrazalas, e proxecta na antigüidade as súas propias
ideas, fantasías odios, desexos e rechazos.
Esmeralda baixo tormento confésase autora dun crime que sabemos que
non cometeu ela senón o entolecido Claudia Frollo, o arcediago, e ó tempo que
Hugo describe as torturas con morbosidade e detalles que o fan sospeitoso de
sadismo aínda que saibamos que se propón botar na cara da sociedade medieval
o espanto da crueldade e salienta-la inanidade da xustiza, e como tan bárbaros
procedementos legais conducen á inxustiza, está atacando tanxencialmente as
leis e os maxistrados do seu tempo que usan excesivo rigor cos delincuentes,
cos criminais menores e en casos de erro ou malevolencia, contra inocentes. O
sadismo descritivo reflecte a despiadada ferocidade con que o pobo participa
das execucións, denuncia que de xeito máis directo xa formulara Hugo noutra
das súas máis célebres novelas e Villon, case contemporáneo dos feítos obxecto
do relato, expresou a piques de ser aforcado con outros cinco condenados:
«N'ayez les coeurs entre nous endurcis ( ... ) Nous nous voyez ci attachés cinc,
six (... )De notre mal personnne ne s'en rie ... ». Fai o escritor escarnio da xustiza
-ou a xustiza se escarnece ela mesma- cando explica como un xuíz xordo
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interroga a un reo xordo, e sen entender nanda nin un nin outro, co que resulta
imposible aclara-los feítos e polo tanto xulgar e condenar, o maxistrado faino,
provocando a risa dos presentes a quen a insania esperpéntica da escena colma
de alegría.
Trasladada á Idade Media, gracias á súa facultade de dar vida a personaxes,
a historia da Fermosa e da Besta; se o amor de Quasimodo pola xitana está
xustificado (e o mesmo a entolecida paixón do Arcediago ), a afección de
Esmeralda cara ó deforme campaneiro parece excesiva a pesar da súa extremada bondade e honesta actitude despois dos esquecidos e lascivos intentos
primeiros; Hugo describe o ser deforme e infrahumano que salta pola fachada,
aparece e desaparece, como case fermoso, leonino, heroico e abnegado. E en
mutación non imposible, o pobo das clases baixas, os truáns que odiaban a
Quasimodo e se alegraron cando o atormentaban na roda, e con igual vehemencia
odiaban a Esmeralda por considerala bruxa e asasina, no momento en que aquel
a salva cos berros de «¡Asilo! ¡Asilo!», aplauden o rapto e póñense da parte da
parella. Cando os pillos da Corte dos Milagres, reforzados polos xitanos do
Duque de Exipto exentes de clases baixas, asaltan a catedral-fortaleza, para
libera-los perseguidos e de paso saquea-lo templo, percibe o lector ecos da toma
da Bastilla entorpecidos porque a causa do equívoco de Quasimodo sobre as
intencións dos atacantes, o asalto non se leva a cabo. Ademais de chumbo
derretido, antecedentes de metralla e de bombas atómicas imprevisibles na
primeira metade do século XIX, tira sobre a multitude entolecida unha enorme
viga que esmaga a moitos; semellante viga faime lembra-la que arroxou don
Xúpiter do Arcipreste de Hita sobre as ras que pedían un rei, a pesar de que a
relación estea moi afastada e polo tanto sexa casual.
O final con monicreques non impide a condición de novela histórica que
viñamos atribuíndolle; hai que cargalo na conta da exaltación do impulso
romántico.
Agás Gringoire, de quen Hugo, escribe como sorprendente epitafio burlesco que casou, o resto dos personaxes morrerán traxicamente: Esmeralda,
aforcada e só ó remate sabemos que o esquelete deforme de Quasimodo se
encontrou no horrible cemiterio dos axustizados polo que se pode deducir que
se dirixiu só e polo seu propio pé guiado pola súa vontade e que alí se deixou
morrer abrazado ó cadáver da súa amada Esmeralda: «Cando quixeron separalo,
desprendelo do esquelete que abrazaba, quedou reducido a po». Estas, que son
as derradeiras palabras da novela, suxiren filosóficas reflexións.
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Referímonos moi de contado ó teatro e agora farémolo ó cine: recordo tres
versións de O chepudo da Nosa Señora de París e de haber algunha máis sería
de menor alento e importancia. Tres actores, cada cal mellor, representaron o
papel de Quasimodo: Lon Chaney, Charles Laughton e Antony Quinn. A norma
deuna o primeiro no cine mudo. Nas tres versións introduciuse unha modificación, se non recordo mal, por imposición da censura relixiosa americana;
consistía en toma-las roupas de Jehan Frollo para vesti-lo fermoso arcediago e
evitar que fose un home da lgrexa quen alentaba tan malas paixóns e obrase con
conducta censurable. Non me sinto quen, e quizais non interesa que o faga, de
emitir xuízos sobre as versións cinematográficas; na miña memoria queda un
excelente recordo.
Se difícil é na novela histórica «disfrazar» os personaxes e acertar na
indumentaria, costumes, idioma, reaccións, armas, edificios e ambientes, éo
máis nas películas porque na súa valoración intervén o sentido da vista e
estamos habituados a ver campesiños e proletarios de Wyoming, de Dakota, de
California ou Oklahoma, poño porcase, e probablemente disfrazados en menos
medida de cruzados, de romanos, de soldados da Grand Armée, de exipcios, do
que sexa: e a negros de Harlem de escravos húmidas, a chineses de San
Francisco de xaponeses, e tódalas marabillas que se queiran. E non me refiro
ós actores principais, a caracterización dos cales se adoita coidar. Por razón de
fermosea-los recordos antigos paréceme agora que nas tres versións de O chepudo
de N otre-Dame se evitaron aqueles perigos con dignidade ou polo menos con
convincente discreción.
Calquera ancián afeccionado ó cine, ou xoves ou menos xoves atentos á
revisión de cintas que non se destruíron, ¿observaron nas películas do Far West
--quemáis ben era o centro- protagonizadas por Eddie Polo, Tom Mix, Hoot
Gibson ou Harry Carey, que os cow-boys ou vaqueiros como aqui se chamaban,
vestían de distinto xeito cós correspondentes ós filmes posteriores ou actuais
aínda que as historias se sitúen nos mesmos anos?. É raro por exemplo que os
supostos cow-boys vistan «zajones» e os sombreiros cambiaron de formas.
Alguén falseaba ou falsea a indumentaria. Non chamo a atención sobre algo de
aparencia trivial e que, ademais, se produce no cine, senón porque noutros
aspectos está sempre na novela histórica, que o escritor debería evitar. Non
debe disfrazarse o personaxe novelesco de home antigo e esforzarse por crear
un home que corresponda á época e ó país en que a obra se sitúe. De facerse
imprescindible nalgunha proporción o disfrace, que o autor busque nos recursos literarios os medios precisos para que coa desilusión do lector non se
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afondan os demais valores que a novela puidese conter. Quen se propoña
escribir novelas históricas debe ser sobre todo amante e coñecedor da historia
ou procurar asesoramento de persoas competentes, ou estudiar en libros a
época, o lugar xeográfico e demais circunstancias onde se sitúen os feitos.
Anacronismos haberá, e aínda se lle pode conceder óautor o dereito a utilizalos
sabiamente e con inxenio, agás se se trata de obras en que o argumento histórico
sexa moi rigoroso en canto a sucesos e personaxes concretos e que precisen da
localización dos escenarios. O novelista terá que se manter á espreita igualmente nos detalles, e así, as dam(ls provenzais non tomarán para remata-lo almorzo
e refresca-lo alento, ensalada de tomate, nin os campesiños de Carrión dos
Condes ofrecerán para a súa venda cestos de patacas ós peregrinos das rutas
xacobea, pois en todo caso ofreceríanlles nabos; nin os señores feudais -nin
sequera os reis- fumarán puros habanos nin de calquera outra procedencia, ó
saír ó palenque os cabaleiros que van participar no torneo. Tampouco en
novelas que suceden no século XII será acertado introducir como personaxe un
frade dominico.
Pasamos a outro autor e a unha das súas novelas á que lle cadra o
calificativo de histórica: Francis Anatole Thibault, ou sexa Anatole France,
Nobel de Literatura en 1921, escarnecido e ridiculizado polos surrealistas
despois da súa morte. A novela elixida é La rotisserie de la Reine Pédauque
escrita a principios <leste século e que se desenvolve no XVIIr. A súa vinculación coa historia non é directa pois os personaxes son inventados aínda que a
súa ambientación pode darse como boa, o mesmo cás referencias xeográficas
que son París e os seus arredores, cunha viaxe cara ó final da obra. Pertence a
esa subclasificación do xénero, na cal o artificio literario consiste en que a
narración se desenvolve por medio dun dos protagonistas, o xove Ménetriér
pouco despois de ocorridos os feitos, e ten como principal protagonista o
orixinal abade Jérome Coignard, orixinal pola súa conducta, as súas opinións,
a súa ampla cultura e polo desenfado da súa doctrina que o acreditan como
consumado sofista que esperta a admiración incondicional do seu discípulo, o
citado Ménetriér.
Un tanto preterido hoxe, gozou no seu tempo de xustificada fama que
modos e modas literarias acantoaron despois da última guerra, e que polo
momento espera no purgatorio a súa segunda oportunidade. Xoga Anatole
France con maliciosos paradoxos trasladando ó século XVIII ideas e costumes,
os ecos das cales non se apagaran aínda cando el escribía. Enxeñoso, agudo,
escéptico a toda proba, utiliza un idioma arcaízante e suxerente e cita a Charles
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Rollin, que en <loado xogo de palabras se pode calificar de insigne rollista que
viviu e escribiu non pouco a cabalo entre os séculas XVII e XVIII, tonsurado
de tenqencias xansenistas que gozaba na época de J érome Coignard, e tamén
se involucra ó insigne hispo de Meaux Jaques Bénigne Bossuet, insigne orador,
autor do Discours sur l' histoire universelle e das Oraisons Funebres, se ben a
dicir verdade só os cita de maneira referencial do mesmo xeito que o fai co Rei
Luís, a quen supoño o XV. A novela consiste na narración das curiosas e
insólitas aventuras do xove Ménetriér, tamén chamado Jacobus ou Jacques
Toumebroche e do seu admirado mestre Jérome Coignard, creación literaria a
<leste último dirixida a complacer e facer gozar a cultos, escépticos, amantes da
fantasía intelectual, o paradoxo e as peripecias disparatadas que manteñen
tensa a atención do lector que se recrea nos diálogos, divertíndose como debía
facelo o propio Anatole France ó imaxinalos e escribilos.

É unha obra que hai que situar na beira esquerda da novela histórica, na cal
interveñen tolos, magos e cabalistas, xentilhomes desordenados e matachíns,
sabios inútiles, un capuchino goliardo, crédulos e incrédulos, os pais de
Toumebroche, donas dun restaurante-asador (de aí lle vén ó fillo o alcume pala
función que desempeñaba antes de penetrar no mundo da alta cultura), libreiros,
fermosas mozas dispostas a entregarse por amor ó primeiro mozo a quen
seducen e por quen se deixan seducir, en aventuras paródicas dos folletíns , e ó
mesmo tempo entréganse a vellos ricos ou a outros máis vellos dotados aínda
de misteriosos poderes de seducción. E estas aventuras femininas, que non
deixan de sorprender, son razoadas palas mozas con argumentos desvergonzados, divertidos e aparentemente convincentes.
Esta obra do intelixente, burlón, descreído pirotécnico Anatole France,
que traemos como exemplo, deixa no ánimo a dúbida de se a sitúa no século
XVIII francés ou se de xeito máis amplo pretende reflectir no espello do seu
tempo usos e crenzas, supersticións, liortas e diálogos de tempos antigos máis
imprecisos.

É hora e ocasión de propoñer algo importante na novela histórica: o idioma
con que deben ser escritos os diálogos no caso de darlles entrada. Problema
insoluble e que leva consigo perigos literarios calquera que sexa a solución pala
que opte o novelista. O caso é de relativamente <loada solución cando a novela
se desenvolve en tempos antigos en que os personaxes son gregos, romanos,
bárbaros, e aínda máis exipcios porque, para comezar, requiren a traducción ó
idioma en que a obra se escriba, traducción en maior profundidade que a que
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adoita emtregarse habitualmente, traducción por outra parte inexistente por
canto o autor está escribindo no idioma do seu país e da súa época. Tan espiñoso
dilema nos se Hes presentou, por exemplo a Robert Graves nin a Marguerite
Yourcenar, a Mika W altari, ó autor de Q uo Vadis?, e menos aínda ó dunha obra
da que só lembro o título La conquista del fuego 2 que lin de neno e que se
desenvolvía na prehistoria. Agudízase a cuestión nas novelas medievais e
vimos como Víctor Hugo o resolveu escribindo desde o século XIX, o que
equivale a desentenderse da linguaxe coloquial.
Unha das novelas que nos últimos tempos tivo un grande éxito, Il nome
della rosa, é obra dun intelectual de ampla cultura que con talento e sagacidade
conduce o lector a acepta-los seus postulados lingüísticos. En rigor é unha
novela perfectamente programada e conducida con pulso firme en que, como
se comentou amplamente, se superpón a novela histórica á trama policial, ou
viceversa. ¿Quedará no futuro considerada como obra literaria sobresaliente?.
Unha novela, a raíz da cal non procede do impulso narrativo, da emoción
creativa, do que se calificaba de inspiración, a cultura, o manexo da intriga e
valores derivados do intelecto ó servicio da pericia, dan como resultado a
suxestión que exerce sobre quen a le. É unha das poucas novelas que ó longo
da vida unha vez rematada a prime ira lectura abrín de novo pola primeira páxina
e entregueime a unha segunda lectura no sentido ordinal da palabra, porque
estaba seguro de que iso me ía proporcionar un maior pr0veito literario,
histórico, estético, artístico ou como desexe calificarse. De novo pido escusas
(non me escusa, como din algúns equivocadamente) polo ton subxectivo que
dou a esta charla, disertación ou conferencia, pero de achegar algo, o principal
e case único son as propias experiencias de lector que próximo xa á metade do
camiño da vida, me dobrei en escritor, condición que penso levar ata o final
porque cando ó escritor lle cae a pluma das mans (e é unha frase feita porque
no meu caso adoito escribir a máquina) tamén lle caerá o libro.
E saíndome un pouco do tema porque aínda que estou escribindo a
conferencia con idéntico procedemento ó que empregaría falando, coa vantaxe
de permitirme introducir correccións, e xa que lin <lúas veces seguidas Il nome
della rosa, pareceume oportu'no deixar sentado que desde uns anos atrás fixen
o propósito de non ler ningunha novela que para comprendela se fixesen
precisas varias lecturas, porque entendo que o deber do escritor é establecer
contacto co lector de maneira tan enrevesada coma o seu estilo esixa pero cun
mínimo de claridade. Xa tiven bastante co Ulysses, que coñecín a través dunha
traducción ó arxentino, e ocupou demasiado do meu tempo cando o tempo
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futuro non andaba aínda escaso. Ademais, cumpridos os sesenta e dous anos
daquela deslumbrante experiencia, máis atractiva como ensaio, de transmiti-la
multiplicidade de sensacións que simultaneamente ou case simultaneamente se
perciben, que como novela en si, non parece este modelo susceptible de ser
imitado ou de ser superado aínda que si se conseguise asimilar parte da lección.
De aplicárense fórmulas de Joyce á novela histórica formaríase tal galimatías
que só serían accesibles a eses superdotados de que agora se fala, e que é
preferible que segundo sexa a natureza das súas excelsas cualidades, as
dediquen a desperdicialas na consecución de marcas deportivas, ou en tecnoloxías
punta. A literatura require outros talentos e facultades e desde os seus comezos
non deixou de se manifestar en seres raros, extravagantes, verdadeiramente
excelsos. Cunha vantaxe, que a excelsitude só a conseguen a través dunha obra
duradeira, contrastada, fóra do éxito temporal extraliterario ou da moda
pasaxeira. Volvamos a toma-la liña do idioma que se debe empregar, que
convén empregar ou que pode empregar cada escritor; o único que fago é
comentar pros e contras desde o punto de vista do lector, e do autor que son. Co
engadido das reflexións a que me entrego durante paseos, insomnios, descansos
ou nas demais situacións propicias á vagabundaxe intelectual e a soltarlle as
alas á fantasía .
Volvo ás miñas experiencias directas: La Noria e demais novelas barcelonesas e case contemporáneas non suscitaban problemas; pareceume adecuado o castelán barcelonés correspondente á idiosincrasia, idade, condición e
demais características de cada personaxe. Empreguei algúns modismos
coloquiais, daquela de moda, e fíxeno restrinxíndoos para que salferindo uns
poucos nos diálogos deses personaxes o lector, de maneira automática, interpretase a forma de expresarse. Sen se poder calificar de histórica, posto que a
acción se limitaba a un par de días dun ano sen precisar cara a 1920, en El Cacique,
xeograficamente situado nunha localidade igualmente imprecisa e innominada
cara ó sur da rexión leonesa ou en Castela a Vella, fuxindo de calquera
rexionalixmo concreto, esforceime por un castelán exento de catalanismos
barceloneses, e por tratarse dunha localidade illada e tradicional, permitiume
utilizar arcaísmos populares escoitados e asimilados nas miñas viaxes, e
probablemente consecuencia de lecturas. En Tres días de julio, transcribía os
diálogos de libros, documentos e outras fontes escritas e das palabras que me
dictaban as numerosísimas persoas a quen interroguei e que, se a ocasión mo
permitía, consultaba sobre o manuscrito cos propios interesados. Nalgúns
casos por observar grandilocuencia que xulgaba esaxerada como consecuencia
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do tempo transcorrido, cheguei a introducir modestas correccións que o propio
interesado nin siquera percíbía. Aprendín moito no trato de tantos actores sobre
o seu carácter e as alteracións experimentadas naqueles trinta anos. Só recordo
que Miguel Maura me pediu que modificase o tratamento «ti» por «vostede»
co que se dirixía a Manuel Azaña; e así o fixen. Tamén pouco antes de que
falecera, sostiven en París unha longa conversa cun importante alto cargo
político do gobemo republicano. Logo, segundo me informou unha terceira
persoa nun encontro casual no aeroporto, souben que este alto cargo lle deixara
encargado a un destacado membro da orde masónica -á cal pertencía- que
me comunicara unha pequena rectificación (o falecido era unha persoa principal no exilio, moi digna e escrupulosa), posto que debeu considerar imprudente,
cando falou comigo, que se publicasen conexións masónicas con persoas que
residían en España. Non tiven ocasión aínda de conectar con quen mo indicou,
nin el me escribiu, pero case estou seguro de que sei ó que se refería e de
chegarme esas noticias introducireinas nunha nova edición. En calquera caso
non creo que lle afecte a nada importante que altere o curso dos feitos, senón
que supoño que se tratará dunha puntualización achegada por unha persoa
verídica e escrupulosa que coñecía que o seu fin estaba próximo.
Admito que en Tres días de julio puido haber menor exactitude lingüística
nos soliloquios de certos personaxes -Azaña e José Antonio Primo de Rivera
principalmente- pois do presidente da República eu non coñecía os seus
cademos porque non foran aínda publicados ou porque non chegaran ó meu
poder ata que non viaxei a México. No que se refire ó fundador da Falanxe as
cousas son máis difíciles, xa que a situación no cárcere de Alicante e o
illamemto levárono a reformulacións ideolóxicas, pero Dionisia Ridruejo fixo
a observación de que o idioma íntimo das súas ideas non lle parecía conseguido
no meu libro, sen entrar no fondo político delas. Probablemente tería razón
Ridruejo. Lin algunhas das cartas que escribiu a noite antes da súa execución,
e unha delas tívena entre as miñas mans; estaban redactadas con brevidade,
estoicismo e sinxeleza.
Alguén me reprochou as palabras malsoantes que salpican o texto, en
particular porque dedicaba a obra ó meu tillo de once anos de idade. É certo que
aquí e alí distribuín nos diálogos interxeccións e calificativos ásperos, crueis e
pouco académicos ata que Cela os «academizou,» pero teño a certeza de que no
volume dos diálogos transcrito se pronunciaron palabras desas nunha proporción superior a dez por cada unha das que escribín. O meu propósito era que o
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lector imaxinara o resto e estou seguro de que a maioría así o debeu facer
subconscientemente.
Estendinme neste tema para deixar constancia de ata que punto na historia
escrita con técnica novelística un debe esixirse o máximo rigor, cousa que a
medida que a distancia entre os sucesos e a súa narración sexa maior resultaría
máis difícil.
Aínda na novela máis ou menos histórica, situada no século XIX ese axuste
idiomático non é imposible de lograr --e agora refírome á novela en lingua
castelá- e así Galdós, Pío Baroja e Valle-Inclán, creo que o conseguiron. De
Baroja sinalo as novelas da guerra carlista, tan suxestivas e suxerentes, que
engaden ademais as perceptibles variedades rexionais dos personaxes, e o
mesmo diría dos Episodios Nacionales e de Valle-Inclán que moitas das súas
novelas suxiren de tal maneira o idioma galego, que ó lelas chegaba a
abstraerme de que o estaba facendo nun texto castelán enriquecido, mesmo
cando na primeira xuventude eu non viaxara nin coñecera esta terra coa que en
época máis tardía me familiaricei ó percorrela varias veces e permanecer,
precisamente en Santiago, e menos en Vigo e A Coruña, boa parte do que foi
o Ano Santo de 1948, e despois en ocasións máis recentes. E quedan por
comenta-las novelas de «Tierra Caliente», La corte de los Milagros e outras,
todas elas envidiables para calquera escritor polo espléndido da súa linguaxe.
Posto que falamos de novela e historia afastándonos daquela e achegándonos
a esta, é xusto distinguir a Modesto Lafuente, que a mediados do século pasado
publicou a Historia General de España, escrita cunha prosa que se le con
facilidade e deleite se a memoria non me é infiel, e que aínda consulto para me
documentar sobre certos episodios. E dando un salto no tempo, sinalo ó Padre
Mariana, que con Lafuente tiña moita autoridade nos textos escolares, e quizais
con xustiza. Tamén recorro ó Padre Mariana en determinados casos, tanto por
ser de amena lectura-aínda que me fai empregar demasiado tempo divagando
polas súas follas antes de encontra-lo que busco- como porque ó lelo nunha
edición que supoño debe ser das máis antigas, o gozo duplícase ante a vellez do
libro-obxecto que saíu da imprenta estando vivo aínda o erudito xesuíta, a pesar
de que os últimos anais engadidos son obra de distinta man. A encademación,
os tipos de letra, e ata a perversa complacencia do aroma -non bo por certo,
se non se tratase do que se trata- e a deterioración do papel que se percibe na
xema dos dedos que o manexan con amoroso coidado, comunican acentos de
verdade aínda aceptando que nalgunhas partes lindan con algo que se achega
á novela.
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E pasto que estou aquí, recordarei que na biblioteca do antigo edificio da
Universidade compostelá me entreguei con paralela emoción e xuvenil entusiasmo á lectura de varios tomos dos «Anais» de Jerónimo Zurita, e facíao neses
estados de ánimo confusos e turbios en que se era quen de separar con lucidez
o gran da palla na medida das miñas posibilidades, o que de lexendario se
escapaba, historicamente falando, naqueles textos, atraíame polo seu poder
novelesco, pois a lenda entra na composición da historia na medida en que era
crida polos ignaros, as persoas cultas e os historiadores ou ·cronistas. ¿Foi
verdade a batalla de Clavija cos sucesos milagrosos que na victoria influíron?.
Faino polo menos na medida en que durante séculas era crida e estivo influíndo
no ánimo dos que gobernaban, combatían, dos que oraban ou puxeron as súas
esperanzas en que as axudas extraterrestres os salvasen dos sufrimentos,
perigos, e que preservarían a súa vida, a dos seus, a dos animais e colleitas, as
das súas casas, templos e paisaxes. E estou falando <lesas zonas intermedias
entre historia e algo que de novelesco se pode calificar.
Volvamos ó asunto da linguaxe que algúns autores solucionaron --e non
poucos o conseguiron- dandolle ós diálogos e aínda ó mesmo texto narrativo
tons arcaizantes, non demasiado exactos e por iso comprometidos, que non
atraian a atención e con ela a repulsa de eruditos e lingüistas, e que actúen sobre
o lector ambientándoo. Como en cada caso, dependerá de que,n o empregue,
cando e como, porque o resultado podería ser excelente ata tal punto que o lector
nin sequera perciba o artificio, agás en renovada lectura atenta á análise dirixida
nese sentido, ou pode orixinar un ridículo pastiche. Sen embargo, se ese
pastiche está conducido con man firme produce o resultado admirable do moi
coñecido drama en verso Don Juan Tenorio, de Zorrilla, <liante dos ripios do cal
ternos disimulado e sorrido. Unha vez máis insistimos en que teatro e novela
seguen camiños paralelos pero non converxentes e que só con distingos caben
as comparacións. A lectura é un diálogo que se establece na intimidade entre
dous; calquera escena, pensamento ou frase entristécenos, alégranos,
entusiásmanos pero non provoca o aplauso, porque carecería de sentido;
algunha lágrima pode esvarar polo rostro abaixo a condición de que non nos
saibamos observados por ninguén. E como o cinema tamén anda emparentado
co teatro e a novela, comentemos que a linguaxe arcaizante que esta ou mesmo
aquel, admiten en ben medidas proporcións, no cine é máis perigoso, agás
cando na pantalla contemplamos unha obra teatral filmada; exemplo singular,
Shakespeare, interpretado por Lawrence Olivier.
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A medida que irnos subindo polos séculos arriba máis difícil lle resulta ó
escritor acertar cal é a linguaxe conveniente.
Merecen considerarse dúas novelas recentes de Néstor Luján, ¿Quien mató
al conde? e Por ver mi estrella María, ambientadas no século XVII, nos reinados de Felipe 111 e IV, respectivamente. Os coñecementos históricos do autor,
a dosificación entre historia verdadeira e elementos novelísticos, e a sabia
utilización da linguaxe ó longo das obras indúceme a propoñelas case como
modelos. Se os compoñentes históricos básicos son bos, as derivacións literarias resultan plausibles ata o punto de que chegamos a confundi-los personaxes
que existiron e os inventados; e o idioma parécenos sumamente eficaz para o
fin que o autor se propón. Novelista tardío, traballador que coñece o segredo de
aproveita-lo tempo, pluma fácil e disposición intelectual e de ánimo capaz de
manexa-la súa formidable biblioteca, esixe que desde agora contemos con el
como novelista e, como autor de novelas históricas de deleitosa lectura chea de
ensinanzas.
Ascendendo máis polos chanzos dos séculos, a cuestión da linguaxe
dificúltase ata tal extremo que achegarnos ó idioma en que daquela se escribía
resulta xa imposible. Un autor minoritario e hoxe case esquecido, supoño que
máis por cuestións políticas que por mor da súa prosa difícil, Luís Santamarina,
por devoto e incansable lector dos clásicos, conseguía escribir en prosa
convincente. Montañés afincado en Barcelona, foi bo traductor do inglés e
creador de novelas históricas que situaba nos séculos XV e XVI. Cito Italia, mi
ventura («Ultimas guerras del Gran Capitán») e Alonso de M onroy. De sabor
un tanto «arqueolóxico» as súas historias ou biografías noveladas teñen a
virtude de colocarnos inmediatamente en situación. Unha da súas obras que
tivo escasa difusión, editada en 1952, Perdida Arcadia, é unha sucesión de
estampas ou evocacións de lembranzas infantís e máis antigas; con algunha
delas composta só por unha sucesión de nomes de «<lames d'antan», logra
efectos semellantes ós que conseguíu Pablo Neruda cos nomes de localidades
españolas.
De Valle-Inclán referímonos ás novelas das guerras carlistas pero non son
as únicas ás que selles pode atribuí-lo calificativo de novelas históricas. De Pío
Baroja sobresaeLas inquietudes de Shanti Andía, cun protagonismo, o mar, que
me parece que está aínda máis conseguido ca nas obras de Conrad e de Jack
London, quizais porque mares e océanos son percorridos por mariños vascos,
e vascos encontrámolos nos portos viscaínos e guipuscoanos, nas tabernas
280

cantábricas e nas de países apartados. A linguaxe que utiliza non foi sometida
a distorsións dirixidas a conseguir efectos e flúe de maneira precisa e natural.
E aquí, aínda que sexa forzando cuestións de época e idioma, cómpre
mencionar a Ricardo Baroja, bo pintor, excelente gravador e novelista que
merece ser rescatado do olvido. Eliximos entre as súas novelas históricas La
nao Capitana («Con to español do mar antigo») que sen atreverme a afirmalo,
penso que gaño u un dos últimos Premios N acionais de Literatura anteriores á
guerra civil. Segundo el mesmo dicía no prólogo-dedicatoria: «Muchas de las
cosas que van en ese libro te parecerán inverosímiles. Son semejantes a las de
los cuentos y, como ellas, arbitrarias. Hai en estas páginas muchos anacaronismos.
La «nao Capitana» tal como yo la describo, no podía ser en el siglo XVII; hago
maniobrar unas velas que entonces no existían; pero me imagino que unicamente
el técnico de la marina podrá reprocharme mis disparates naúticos».
Recoñecemento expreso das liberdades que se poden tomar, que se toman, os
que escriben o que viñemos calificando de novelas históricas. Cidadán anárquico, disperso e algo extravagante, falecería poucos anos antes có seu irmán. Era
un vasco nado en Río Tinto. Anoto só outra das súas obras: Los dos hermanos
piratas, que non leva data de edición pero que polo prezo impreso tirámo-la
conclusión de que se publicou despois da guerra.
As posibilidades de acercar, polo menos os diálogos, unha novela escrita
agora ó idioma medieval parécennos nulas -referímonos concreta e unicamente
ás escritas en castelán, catalán ou galego- xa que se as hai, e debe habelas en
vasco, non podemos opinar, e Navarro Villoslada, navarro da Ribeira, escribía
en castelán: Amaya o los vascos en el siglo XVIII obra que me vén ó recordo
como efectista, con personaxes disfrazados de antigos e admito que podo ser
inxusto, confundido por unha versión cinematográfica pouco afortunada.
Comentámo-la solución dada por Umberto Eco; utilizou o idioma actual
tanto na narración en primeira persoa dun monxe do século XIV coma nos
diálogos que intercala. Compréndese e éntrase en situación sen vacilacións,
porque as ideas e conceptos que manexa, as crenzas e problemas, e todo o
escenario, máis os personaxes, suxiren con forza aquel século en que nos
introducimos.
Cando pensaba na novela que me propoño escribir, fágao ou non o faga,
seduciume a idea de utilizar un idioma vagamente arcaico, sen obrigarme a un
rigor que me levaría a algo ilexible ou a un simple pastiche, que a insuficiencia
dos meus coñecementos faría desembocar no ridículo. Máis que empregar unha
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linguaxe anticuada, a miña intención era buscar unha expresión intemporal,
sub tituíndo as palabra máis recentemente incorporadas ó castelán por outras
que entraron en ép cas máis anügas, o que non se me ocultaba que representaría
un ngadido de di ficultades. Despois dunha leeitura orientaitiva do diccionario
de Corominas, renunciei desencantado. Nos d iálogos, sería factible, en caso de
que a novela os induíse, intentar eliminar expresións ou palabras das rnáis
moderna ; o demais é pensar no excusado.
Os artificios -tan com úns-

do manuscrito encontrado contradinse

pfecisamen~e na linguaen 1
q ue

estaba escrito . Así,. Umberto IBoo recorre a unha
serie de novelesca peripecias, que upoño outras tantas invencións: co apoio
da slia cuhura libresca prnduoen ex!Celen~e resultado. A vanta:xie é .q ue eses
manuscrito ou libros antigo .ou raro , tan presentes nos relatos de Borges, por
e crito , en latin ou en calqnera idioma e straüo ó autor da novela, requiren
traduc ión co que e gaña en verosimilitude e s e evitan dificultades.
O ext~emo, levado ó absurdo, da fidelísima reproducción dunhas formas
de linguaxe en <lles us0,. dobrado pola exacta !Fepmd_uoción do texto, .d áo o
nomeado Borges en Pierre M enard, autor del Quijote, que desemboca na
esterifüfad alb ofota, tráxica oui risib1e.
E gotando o t mpo desta desordenada ex¡posición quédame moito por
di ir: "altei por rriba de dbras e au torres sigu]fücati:vos, e contenteime ce2m só citar
a outro' , obre o que de exanía estendenne. Inclinándome máis á historia cá
novela algo terremos ([De explicar a J[)·amfir, pro-que lialgún punto temC!Js que
arrincar, do Comentarios da Guerra das Galias e tendendo unha ponte sobre
aCró'fl.ica Albedense, aSi7.énse, a deAdeiph:onsi imperatl!n"'lS e as demaidatinas
para desembocar na Crónica Geral de Afonso o Sabio,,refundición meritoria.
Fa~amos honor a tres cronistas que esarfüirron en lingUla cata11am1, Jaume I,
Ramón Muntaner e Bemat Desolot, moi achegados á verdade]ra historia. Para
non inos estend.er @emasiiado resumámo-Jas 01ónicas, algunibas dellas pezas
literarias nota: le , nomeando ós que a editaron nu comentaron e así dámo-Jos
nomes de Rivadeneira e as máis modernas qrue .f\fat-a Califjaz:o anotou jpara
E pa a~Calpe, fonte de placer literario e de .aproximación a historias que

''Vacilan entve o xeral e o partJicular. Que Fmissartnos sinra oomo único exernpJo
1

entr o france e . E engadímo-1os anais, a Francisco de Moneada e a Alfonso

de Ma1donado, q¡ue escrfüiu Hechos del Maestre de Alcántara don A..lDll:SO de
Monroy., fonte que utilizm.1., entre outras o Dameado Luys Sa]][tamarina. E
quedafl os cronistas de Indias, desüe o Diario de a bortio de Clri9tó]:ml CIDilón,.
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ata as Cartas de relación de Hemán Cortés, e o moi verídico Bemal Días del
Castillo. E aínda que sexa con calzador, nomeamos por segunda vez a Sénder
con La aventura equinoccial de Lope de Aguirre.
Volvamos a Jorge Luis Borges para recordar que moitos dos seus relatos,
cantos, escenas ou como queiran calificarse eses escritos que se resisten á
clasificación, se desenvolven nun pasado próximo o que lle autoriza a empregar
formas coloquiais salpicadas de «lunfardo» localista elevado en diálogos e na
prosa a categoría literaria. Un dos principais sería El hombre de la esquina
rosada, e con este aqueles que se refiren ó sur, ás guerras civís da época de
Rosas, ás pendencias nos barrios entre malevos. En varios deses relatos xunta
ou confunde o pasado co presente suxerindo insinuacións dun parcial «eterno
retomo» . En Historia universal de la infamia hai unha maior proporción de
contido histórico, sexa en esencia ou non. Así, El atroz redentor Lázaro Morell,

La viuda de Ching, pirata, El otro duelo.
E paréceme que debo citar ó noso Azorín que con tan melancólico poder
evocativo do transcurso do tempo -o fluír da historia- nos canta a vida
daquel cabaleiro que, sentado ante unha ventá, coa man servíndolle de apoio á
meixela, probablemente fatigada, contempla unha paisaxe que vai cambiando
ó longo de dous séculas e que é un minuto da historia, non dun mesmo cabaleiro
senón de varios que se suceden no «dolorido sentir». Apunte preciso e vagaroso
ó mesmo tempo, distinto doutros moitos, resumido e inesquecible.
Entre a historia e a novela sitúase a biografía, xénero que con variantes se
escribiu en calquera tempo; aí ternos a Suetonio, que alcanzou un dos seus máis
altos graos coincidindo coa meus anos máis mozos por obra de Stephan Zweig,
Emil Ludwig e, en España, Gregario Marañón.
Unha novela bastante atípica dentro do xénero histórico, porque nela
participan fantasía e maxia, As crónicas do sochantre, é obra dun escritor galega,
Alvaro Cunqueiro, que lin en varias ocasións con igual satisfacción; signo
positivo hai que atribuírllo a que unha novela non se faga vella. Destaca con
. brillo propio polo seu poder evocador, servido por unha prosa suntuosa bañada
en resoancias galegas, escrita nun castelán desmodemizado, persoal e castizo,
con carga regocixante de humor culto e desenfadado no que o lector penetra con
facilidade. Nesa fratemidade que Cunqueiro establece entre defuntos e vivos
dilúe o tempo en que o relato se desenvolve e que nalgunha medida o duplica,
sen sobrepasar cara a atrás o século XVIII e achegándose cara ó hoxe só ó
introducirse no século XIX por escasa marxe. O protagonista entre os vivos, o
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sochantre de Pontivy, precísase que nace u en 1772. Do mesmo Cunqueiro
citémo-los contos Historias e lendas do mar.
C_on certo parentesco con Cunqueiro, de quen habería que distinguir outra
novela, Un hombre que se parecía a Orestes, cun xogo temporal e histórico
máis complexo, sitúo ó catalán escritor bilingüe, Joan Perucho, aínda que os
seus libros adoitan ser menos históricos e máis máxicos e de cabalerías,
impregnados de vellas sabedorías e cun humor subxacente que non esixe
credibilidade ó lector, que se perdería se tratase de desentrañar verdades
escasas e fantasías que nun momento foron escritas ou cridas, e as engadidas
polo autor.
Cara a 1952, Vicente Risco, escribiu unha novela La puerta de paja; vou
falar dela non pala oportunidade de atoparme precisamente en Galicia, senón
porque a lin e a apreciei na alta medida que merecía e porque, extraviado o
exemplar que posuía, non ti ven ocasión dunha nova lectura ata a que, a Editorial
Planeta -que a publicou en 1953 a petición miña- non dispoñendo doutro
exemplar có correspondente ó arquivo, tivo a amabili~ade de entregarme unha
fotocopia. Coñecín e tratei daquela a Vicente Risco aínda que o fixen brevemente e en menor medida que algún dos presentes. Contribuín co meu voto a
que gañara o «Premio Ciudad de Barcelona» do que eu era xurado. Dábase a
circunstancia de que un escritor barcelonés, amigo meu ou polo menos colega,
concursaba cunha novela que unha serie de circunstancias favorables sinalaban
como favorita. Lin as dúas --e algunha máis-de vagar e resolvín a penas sen
dúbidas que Risco era claramente superior. Escribo de memoria e paréceme que
pouco antes e por razóns que ignoro, fara eliminada cara ó final nun premio
literario daquela moi importante que se fallaba igualmente en Barcelona. A
presentación ó premio «Ciudad de Barcelona», no que se xulgaba non sobre
manuscritos senón sobre obras editadas, representaba para o escritor unha
segunda oportunidade. Recibín algunhas suxerencias que poderían ser calificadas de recomendacións, pero iso non alterou a miña decisión, polo que temo
que me privou para sempre da relativa amizade daquel colega, a pesar de que
as nasas relacións se prolongaron aparentemente normais ata o seu falecemento.
Escritor bilingüe, Vicente Risco, cunha idade aproximada á do meu pai,
escribiu en castelán A porta de palla, e o mesmo que ocorre con As Crónicas
do sochantre non ten tampouco como escenario Galicia. Hai, ademais, un
motivo importante para recordar aquí a excelente novela de vicente Risco como
correlixionario de Otero Pedrayo e pertencente á mesma xeración que deu
nome á revista N ós.
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A porta de palla ten como escenario xeográfico un país imaxinario no que
se perciben resoancias italianas, galaicas e ecos das numerosas lecturas á que
con paixón e coñecementos básicos debía entregarse Vicente Risco. Considerada como novela histórica, o arrinque é prometedor: «Sentado en la lumbre,
el obispo Baldonio, excomulgado por tres Papas seguidos, se limpiaba los
dientes con una punta de cuerno de ciervo ...» Composta nun castelán adecuado
ó tema, nin pretendidamente moderno nin dentro da súa actualidade demasiado
distanciado daquel, o ambiente, o argumento, os personaxes e as preocupacións
morais ou inmorais, amorosas ou bélicas que os axitan e as cuestións simbólicas
e teolóxicas que constitúen o meolo central e dan título á obra, definen a época
medieval e encádrana na novela histórica, aínda que os seus personaxes non
sexan reais. Un punto de ironía engade sal á novela pola que circulan momentos
de contida gracia que alivian os efectos de crueldades, traicións, orgullos e
preocupacións trascendentes á porta mesma -porta de palla- do alén,
inquietante misterio, cunha solución que se descoñece.

Sen que a exclusión ou a inclusión e o terme estendido máis ou menos en
citas ou explicacións leve consigo o significado absoluto de preferencis
definidas, senón máis ben de sinalar ou atrae-la atención sobre unhas cantas
obras que poden servir de exemplos e, sen olvidarme de que as variedade a que
se presta a novela histórica son tantas como autores e obras, lamento non ter
dedicado máis espacio a Guerre et Paix , ós Episodios Nacionales, ou omitir A
Ilíada, aínda que probablemente o fixen subconscientemente por tratarse dun
poema, se ben hai que considerar que a novela en prosa comenzaría máis tarde.
Aproveitando a conxuntura incluímos La Divina Commedia, El Poema del Cid
e Fausto, polo menos o de Goethe, e de seguido as obras de Shakespeare e as
históricas de Lope.
¿E que dicir dos libros de memorias escritos e publicados en calquera
época?
Un brevísimo paseo pola miña desordenada biblioteca, mentres preparo
esta charla, empinándome aquí, agachándome alá, recoñecendo os lombos ou
abrindo algún volume, fórzame a destapar este último caixón de xastre: La torre
vigía de Ana María Matute, Il Gatopardo, Treasure Island, Una historia del
mundo de Hugh Thomas, La gloria de don Ramiro, que tan afectuosamente me
dedicou o olvidado Enrique Larreta, La novela de una momia, El arzobispo
pirata de Tomás Salvador, a recente En busca del unicornio, Gone with the wind,
Figuras de la pasión del Señor de Gabriel Miró, e obras de Apolonio de Rodas ,
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Zoe Oldemburg, Gore Vidal, Alejo Carpentier, Chateaubriand, os inclasificables
Tolkien e Lovecraft, e ¡Marcel Proust!, por poñer fin a esta historia interminable.
Quizais pensando na nosa historia individual, a novela-as novelas- son
unha parte importante que se foi incorporando á nosa vida.
Acabemos cunha breve cita das primeiras palabras dunha obra escrita por
moitos autores ó longo de varios séculas, historia narrada ó xeito de relato
suxeito ás influencias e mutacións do tempo en que foron escritas as súas partes.
Todos a coñecemos, empeza así: «No principio creou Deus o Ceo e a Terra ...»
Chegamos pois ó final cunha definición histórico-literaria do principio e
orixe do universo. Remato estas palabras con outra definición, que no fondo
non difire daquela con que comecei: a novela histórica é producto dun xogo de
espellos en que a realidade--ou a pretendida realidade- situada en determinado
períodos se nos explica a través deses reflexos a partir de períodos anteriores,
desde o momento en que a novela se escribe ou, de xeito máis complexo, por
sucesivas proxeccións lanzadas ~orno relevos en distintas etapas ou circunstancias históricas intermedias, para desde o espacio temporal do relato reflectila actualidade coa axuda de múltiples cristais intermedios que dirixe a luz cara
ó porvir.

NOTAS

l.

Coñecía a ex istencia dunha novela moi difícil para min de conseguir e polo tanto de ler:

A romeiría de Xelmírez . Gracias á comunicación, posterior á miña conferencia, que o
profesor Henrique Monteagudo expuxo no pazo de Trasalba, comprendín que esa era a
novela de Otero Pedrayo que podería ter cabida na miña disertación. E confío en
deleitarme coa súa lectura cando apareza a nova edición que anunciou. Esta visita ó pazo,
o deambular polas habitacións , asomarme ó cuarto de traballo e a breve e intensa ollada
que me permitiu identificar polos lombos varios dos libros que citei ou dos que fixen
referencia, constituíron para min unha fermosa experiencia.
2.

Agradezo ó poeta Claudio Rodríguez Fer a información de que o autor desta obra, que
para m in se dilúe nas brétemas da memoria, fora o danés J.W Jensen (Premio Nobel de
1944) e que supoño se inclúe no ciclo novelístico A longa viaxe, que se publicou entre
1908 e 1921 . De tódalas maneira a tinta aínda estaba fresca cando a lin ... ou ma leron.
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PEREGRINACIÓNS POR MAR A SANTIAGO DE COMPOSTELA
DENDE AS ILLAS BRITÁNICAS NA BAIXA IDADE MEDIA

Brian Tate
Universidade de Nottingham

l. Nesta homenaxe ó insigne Dr. Otero Pedrayo eu considérome como

representante dos países nórdicos, máis especificamente de Irlanda. Ademais,
eu coma el, intereseime desde novo pola Idade Media e palas peregrinacións
medievais a Santiago de Compostela, testemuño do que é o meu recente libro
sobre O Camiño.
Eu non podo pronunciarme sobre as antigas características dos pobos
celtas da franxa atlántica. Pero a experiencia común da peregrinación cara ó
continente de Europa afectou a aqueles pobos mal coñecidos na época formativa
da nosa civilización medieval. Unha pequena mostra <leste impulso ofrécenola Crónica anglo-saxona do século oitavo. Cito:
E tres escotos (nestas crónicas «escotos» quere dicir «irlandeses») chegaron a
Inglaterra nunha embarcación sen remos desde Irlanda, porque desexaban estar en
peregrinación, non importaba a onde. Esta embarcación foi unha especie de
barquiña de forma redonda feita de dous coiros e medio; tiñan eles comida para nove
días; chamábanse Dubslane, Maclinmun e Macbeth.

Moito máis tarde, xente de maior categoría como San Columbano, San
Findan e San Galo fundaron centros de estudio como Bobbio en Italia, Rheinau
en Alemania e San Gallen en Suíza. Esta tarde, sen embargo, teremos que
descartar incidentes illados neste proceso e concentra-la atención sobre os
grandes trazos da peregrinación a Santiago por mar. ¿Por que por mar e non por
terra a través de Francia e España?. Na época de tránsito masivo, durante a
Baixa Idade Media, o peregrino tiña que valora-los perigos marítimos; tempestades, piraterías, ademais de dores físicas. En canto ás viaxes por terra, un está
exposto a extremos de calor, frío, fame, bandidaxe, por non menciona-la Guerra
dos Cen Anos. Ademais, hai que ter en canta que unha viaxe de ida e volta por
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terra dura polo menos seis meses; mentres que en tempos favorables a viaxe por
mar, desde A Mancha ata A Coruña pode completarse en cinco días. A fin de
contas, é preferible deixa-la última palabra ó coñecido peregrino e erudito
inglés· o doctor Boorde de principios do século dezaseis. Di no seu libro
Introducción á Sabedoría: «Prefería face-la peregrinación a Roma cinco veces
que baixar unha vez desde Orleáns a Santiago».
Estas temperás viaxes marítimas, como as incursións dos viquingos, ou .a
cruzada do século doce, a que conquisto u Lisboa, non son máis que a reanudación
do antigo tráfico costeiro entre o Septentrión e o Mediterráneo a través de
Xibraltar. Este tráfico chegou ó seu pleno florecemento na primeira parte do
século quince. O compoñente de viaxeiros peregrinos pode calcularse pola
observación dun inglés quen, en mil catrocentos cincuenta e seis contaba no
porto da Coruña, oitenta e catro barcos de tódalas nacións do norte. Se
pensamos nun baixo medio de sesenta por barco, cifra corrente, o total chegaría
a uns cinco mil desembarcando en serie durante varios días.
2. Debo advertir antes de nada, que é imposible estudiar este tráfico como
un fenómeno social illado. Porque o fenómeno de tránsito marítimo en masa,
interesante en si mesmo, fluctúa inevitablemente segundo as presións políticocomerciais dos tres reinos que dominan a franxa atlántica -Castela, Francia e
Inglaterra-, esta última co pé posto nos dous lados da Mancha.
As enemistades e alianzas entre estes tres reinos oscilaban a través dos
séculas trece a quince, segundo os límites da ocupación inglesa do territorio
francés. A clásica alianza castelá-francesa non foi nunca tan firme como para
que os casteláns deixasen de tratar cos ingleses. E case non houbo unha familia
real inglesa que non prometese face-los seus votos en Santiago desde os tempos
de Henrique Segundo, a través de Eduardo Primeiro, segundo e terceiro ata
Xoán de Gante, pai de raíñas. Igual lle pasou, por exemplo, a Felipe de Valois.
Os reis, inglés e francés, prometeron, despois retiráronse, botándolle un a culpa
ó outro por ter dificultado o paso. Estas pmmesas non era, desde logo, de
carácter exclusivamente espiritual, senón que adoitaban combinarse con ofertas de casamento e alianza, como ocorreu no caso de Eduardo Primeiro de
Inglaterra con Leonor de Castela en 1254.
Non é necesario advertir que o factor central relacionado coa presencia da
flota inglesa no Golfo de Viscaia era que os partos importantes da franxa
atlántica da costa francesa estaban baixo o dominio inglés. Aínda máis, o
xeógrafo árabe ldrisi do século doce advírtenos que os mariñeiros ingleses
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coñecían tan ben o Golfo que se chamaba o mar inglés. Esta situación facilitaba
o movemento da flota mercantil inglesa e o desenvolvemento de rutas comerciais
desde portas como La Rochelle e sobre todo de Burdeos. A importación de
viños e a exportación de tecidos e velarte fixo fortuna en portas ingleses como
Bristol. O final da ldade Media a capacidade dos barcos case se triplicou, desde
oitenta toneladas ata duascentas. Os máis grandes, como o barco Mary London
de trescentas vinte toneladas levou catrocentos peregrinos a Santiago a finais
do século quince. Coordinábanse os recursos marítimos entre os mercadores
ingleses e burdegaleses, ó cal se adherían despois os portas de Viscaia,
Asturias. E o comercio de viño, carbón ou cortiza contribuía ó aumento do
transporte de peregrinos durante os séculas catorce e quince.
O curioso é que, a pesar do temperán desenvolvemento do comercio
castelán, os barcos casteláns nunca volvían desde Inglaterra con peregrinos
ingleses. O primeiro dato que ternos de licencias inglesas para levar peregrinos
ten a data de mil douscentos trinta e cinco, e este é un caso illado. Segundo as
nosas investigacións o tráfico inglés comezou, por razóns evidentes, durante o
reinado de Pedro o Cruel, para cobrar despois unha forza ás veces ~a~e
independente dos sucesos políticos; por exemplo, o cisma e a exc;:omuñón de Castela. A auxe chegou en mil catrocentos trinta e catro con algo como setenta
licencias oficiais para embarcar peregrinos.
3. Estas licencias oficiais constitúen a base má,is segura para calcula-la
frecuencia de viaxes marítimas, a tonelaxe e as ciffas de pasaxeiros. Non é
preciso obserar que a existencia dun permiso oficial non quere dicir que a viaxe
se cumprise ou que o número de pasaxeiros indicado sobre a licencia fose
aceptado polo patrón. Ademais diso, moitas licencias valían para máis dunha
viaxe e ás veces non se fixaba a cantidade de peregrinos. Polo tanto hai que
aceptar que os cálculos son moi provisionais. O número de peregrinos por ba!co
varía desde trinta a catrocentos. Esta cifra non corresponde necesariamente á
capacidade enteira do barco, o que ó mesmo tempo pode levar a uncargamento
de tecidos ou de viño. Ademais podemos supoñer que un barco pode facer dúas
viaxes por ano, tres como moito.
Tomando isto en canta, e cunha media de sesenta viaxeiros dQs que a
licencia non concreta a cifra, o total para o século catorce será, en cifras
redondas, de cinco mil. Para a primeira metade do século quince, punto
culminante do tráfico, será duns catorce mil, tres veces máis. A maior parte do
tráfico cae nos anos de xubileo, mil catrocentos vinteoito, trintecatro, corenta
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e cinco, cincuenta e un, cincuenta e seis. O negocio non acostuma a estar nas
mans de xente de categoría, de nobres e mercadores dos portas da Mancha.
Nobres houbo, sen embargo, como o fillo do conde de Devon (Courtenay), ou
o conde de Oxford (de V ere); tamén figuran de vez en cando grandes mercadores
como Robert Sturmy, alcalde de Bristol, gran pioneiro das empresas marítimas
inglesas posteriores e socio da importante corporación bristoliense de empresarios que se chama os Me rchant adve nture rs (os mercado res aventure iros) que
aínda existe en forma menos agresiva. En termos xerais, a maior parte do
negocio está en mans de individuos cun só barco ou dos, esparexidos polos
pequenos portos da Mancha, partos que agora son nada máis que balnearios.
4. Dos partos coñecidos nos que embarcaban os peregrinos, poucos
obrevi viron ata a Idade Moderna como centros de comercio. Da costa oriental,
o máis norteño é Newcasde-on-Tyne; máis ó sur está Boston, de onde saíron
máis tarde outms emigrados cara ás colonias norteamericanas. Os demais,
Londres e Bristol á parte, esparexíanse 6 longo da costa da Mancha. En Irlanda
existían dous centros importantes en ambas costas;. Dublín ó leste e Galway ó
oe· te. De aquí navegábase con prefofiencia ó golfo de BristoI p·a ra reunirse co
tráfico da Mancha. E te, .á vez, :segufa a protecciión da costa adántica francesa
(en mans ingfosas)., e normammente en formación de con.voi, :segundo decretos
xa , xi ten tes de:. de o ano mil douscentos vinteseis; porque as piraterías
1

france a , ingme as e casteiás non distinguían doadamente enwe amigo e
inimigo .. Don !Pem Niño, conde de Buelna, allieveuse a saquear Poole, un dos
porto máis favorecido,s polos peregrinos en mil catrooentos cinco. O barón
Rosmital de Bohemia, foil atacado por galems inglesas mentres atravie saba ai
Mancha de de o mesmo ¡porto en mil . catrooentos sesenta e seis en ruta a
Sanrtia.go..

.S. E · te pob11e peregrinos viax.aban na úa maior parite en embarcadóns
de orixe nórdica qt1e se chamaban cocas (cogs) , ureas (ludks) e «baUeneres».
No ·.éculo catorce apweceu a carraca de tres mastro:s con v1 e~as camadas e
latinas. A Mary London, antes mencionada, eta de tIDiescentas cincuenta toneID da · e de arredor de trinta metms de IDongo. Un gmvado al emán. de mil
]n o '"ento once debuxa o que era unha simple carraca , así chamado o Bafico
da !Penirtencia co pmiedicador tronando de de o castelo de popa. Estes pobres de
trán ito en ma .a 1e ran xente de mediana e baixa 1c ondición .. As licencias oficiai
in i sten expli itamente en 1q ue non deben de entrar nesres ba:m os xente nobre,
cabaleiro , 1e . cudeiro: , déri,g o '. Houbo ourtros !barcos, menos 1e n mnnem dende
mogo en 1que ,e pagaba co111enta ducadlos por cabeza, co:m 1dúas comidas diarias,
1
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unha copa de malvasía e protección contra os galeotes, pero esta é outra maneira
de pasa-lo tempo.
6. Só nos queda tempo para mencionar a dous peregrinos dt máis de
mediana importancia cultural. O mesmo ano que saíu o gran barco Mary
London en mil catrocentos setente e tres, embarcou o máis romántico representante da nobreza iorquina, Anthony Woodville [Earl Rivers], Baron Scales,
gran sabio e mordomo da casa real. Durante a viaxe a Santiago lía para
distraerse os Di tos e dicires dos filósofos en versión francesa. Este tratado era
coñecido en castelán polo título de Bocados de ouro. O volver traducíuno ó
inglés e entregoullo ó famoso impresor Caxton en mil catrocentos setente e sete.
Este tomo foi o primeiro libro impreso en Inglaterra.
O outro peregrino chamábase segundo un documento galega «Johannes
Guadguar»: Xoán Goodyear ou Bo Ano, quen -en mil catrocentos cincuenta e
seis trouxo á catedral de Santiago cinco táboas de alabastro que traían en
baixorrelevo escenas do martirio de Santiago. Esta pedra, tan dócil para o
escultor, vén da rexión de Nottingham onde vivo eu. O importante <leste
agasallo, é que é único en canto ó tema historiado da vida do Santo. Non pode
ser, polo tanto, un exemplo de fabricación en serie, senón unha obra
especificamente encargada con destino a un lugar particular.
7. O fenómeno do tránsito en masa de peregrinos desde as Illas Británicas
á Coruña durante a Idade Media non se explica como consecuencia exclusiva
da fama do Santo. Dependía de dous factores: a crecente intensidade do
comercio marítimo costeiro a partir do século trece e as relacións políticoeconómicas de Castela e Inglaterra. Esta quería rete-lo seu dominio sobre
Gascuña e necesitaba a Castela para protexe-lo seu flanco. Castela, a pesar das
alianzas con Francia, sempre vía con bos ollos un veciño que podía frea-la coroa
de Aragón: esta foi a política de Alfonso Onceno de Castela. En canto ó
comercio marítimo, Castela e Inglaterra mantiveran contactos desde principios
do século trece a base de necesidades mutuas. A política e o comercio
fusionáronse en mil douscentos cincuenta e catro ó casa-lo príncipe Eduardo
con Leonor, irmá de Alfonso o Sabio. Daquela os peregrinos ingleses que viñan
por terra inundaban as rutas ata tal punto que protestaban os casteláns. Pero
cando Henrique de Trastámara venceu a Pedro o Cruel e ós seus aliados
ingleses, insitiu en que todo peregrino que atravesase terreo francés obtivese
permiso do rei de Francia. Este é o momento en que empezou a primeira
invasión pacífica inglesa da costa galega.
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A ROMARÍA DE XELMÍREZ, FICCIÓN
SOBRE A HISTORIA

Henrique Monteagudo
Universidade de Santiago de Compostela

Antes de inicia-la miña exposición, teño que explica-lo atrevemento por
adentrarme nun terreo, o da crítica literaria, no que a penas estou iniciado. A
editorial Galaxia pediume que preparase unha edición da obra da que vou tratar,
A Romeiría de Gelmirez, e ademais estou a traballar nunha antoloxía comen-

tada da prosa galega medieval, o cal me puxo en contacto directo coa época e
a figura histórica de Diego Xelmírez. O feíto de o romance de R. Otero Pedrayo
ser case descoñecido, a pesar da súa calidade e interese, animoume a cometela ousadía de contemplalo críticamente nalgúns aspectos literarios. Vou tratar
de establece-la súa estructura e facer unha análise xeral, nos riscos máis
sobranceiros, dos seus elementos máis significativos. Deixarei case totalmente
fóra do meu tratamento o capítulo V, que pode ser tratado independentemente 1,
a pescuda das fontes literarias 2 do romance (tendo en conta unicamente a súa
fonte principal de inspiración, a Historia Compostelana) 3 e o estudio dos aspectos máis lingüísticos da obra literaria: estilo e lingua do autor4.
O noso romance non se volveu editar desde que o publicou a Editorial Nós,
en Santiago, en 1934, co título xa indicado de A Romeiría de Gelmírez (que por
comodidade abreviaremos neste artigo en RdX), polo que a maioría do público
practicamente só o pode coñecer a través das referencias que aparecen sobre ela
nos traballos de R. Carballo Calero ( 1981 :668-9), Carlos Casares ( 1981: 11924 ), Nicole Dulin (1987:11,404-445) e·, ultimamente, X.R. Quintana e Marcos
Valcárcel (1988:181-3) e Anxo Tarrío (1988:111). Perdido o manuscrito,
probablemente no saqueo que a Editorial Nós sufriu en 1936, tivemos que
limitamos a manexar esta edición da obra. Como é sabido, o asunto do romance
é histórico: trátase da segunda viaxe que o bispo 5 compostelán Diego Xelmírez
(c. 1065-c. 1140; de agora en <liante referirémonos a el polas súas iniciais: DX),
realizou a Roma, por mor de obter do papa Pascual 11 o privilexio de usar palio
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en determinadas solemnidades da súa basílica. Resumiremos brevemente a
significación histórica <leste privilexio, partindo das seguintes consideracións
sobre o contexto histórico: nun momento en que o movemento peregrinatorio
a Compostela estaba en pleno auxe e a actual e grandiosa catedral románica en
avanzado proceso de edificación, a posición xerárquica e influencia efectiva do
bispado xacobeo estaba ameazada pala recente restauración do arcebispadq de
Braga e da primacía hispánica de Toledo, todo isto enmarcado nun movemento
xeral de reorganización eclesiástica que tendía á centralización da igrexa e o seu
sometemento ás directrices dun papado renovado 6 • Ante esta conxuntura, os
bispos composteláns manobraban para se ceibar da dependencia inmediata de
Braga e mediata de Toledo, e con este obxectivo o antecesor de DX na cadeira
compostelana, o cluniacense Dalmacio, conseguira do papa Urbano II no
Concilio de Clermont ( 1095) o privilexio da exención, que libraba a Compostela
das servidumes dos seus superiores xerárquicos na península e a puñaen directa
dependencia de Roma. A seguinte e definitiva pasada, que DX daría durante o
seu mandato, sería a obtención da categoría de arcebispo para o prelado
xacobeo, outorgada por Calixto II en 11207 • Precisaqiente, un chanza importante nesta dirección ascendente era a obtención do privilexio do palio, o
obxectivo de DX en tanto personaxe do naso romance.
Pero, como veremos de seguida, o asunto histórico, aínda que amplamente
dominante, non é o único da obra, pois a el sobreponse un asunto ficticio ,
centrado na vocación e problemas amorosos do estudiante e trobeiro Xohán da
!soma (abreviaremos Xdl). Despois de ofrece-los antecedentes históricos da
acción, irnos ofrecer un rápido esquema argumental dela, seguindo a arde da
súa trama, e dividíndoa (dun xeito non totalmente estricto) en secuencias. Os
números entre parénteses fan referencia ás páxinas da edición orixinal. Cando
é posible e o considero pertinente, cito entre comiñas a referencia cronolóxica
coa que se abre ou que sitúa cronoloxicamente cada secuencia.

Capítulo/:
1) (6-16). Presentación de DX, a súa andadura espiritual e os seus soños e
proxectos, a súa misión histórica:

Soñaba e sofría, e sempre ao remate viña a consolalo a mesma visión: a Eirexe
do Sant-Iago medraba e afirmábase como o luar no Ceo d'Oicidente 8 •
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A súa vez subdivisible: la) (6-9) «a noite do derradeiro Agosto» (6) a
biografía intelectual de DX, os seus soños e a súa visión de Compostela; 1b) (916) «un labrego cantar de galo» ( 1O) DX en Compostela e a discusión con Frei
Paio de Betanzos, contrario, desde unha posición conservadora e rigorista, ó
seu programa de engrandecemento de Compostela no plano das dignidades
eclesiásticas e mundanas.
2) (16-26). Ambientación de Santiago, presentación das forzas que se
moven na cidade, aparición de Xohán de Isoma: 2a) (16-20): «nas priÍneiras
horas da mañán espertaban as aitividades da cibdade» (16) os estudantes no
claustro de S. Martiño, o mestre Froitoso de Seixosmil e o «Papalardo». 2b)
(20-2) : Labregos e peregrinos irlandeses. 2c ) (22-6): «badaladas das doce»
(22) a pausada do «Parvis» e as forzas vivas, Lucio Arias, cabaleiro do Salnés;
Pedro Pérez, rico burgués; un crego do Burgo do Faro. 2d) (25-60): Xohán da
!soma e as súas aspiracións. 2e) (26-8): Galicia e Francia na boca de Frei
Norberto de Marmoutier e Frei Rodrigo de Barbanza. 2f) (28-30): A antiga
paganía aínda pervive en Galicia: historia de Gunderedo de Corme ou Deodato.
2g) (30-1): Un frade galega faille a Frei Norberto un breve repaso da historia
dos bispos de Compostela: Teodomiro, Adaulfo, Sisnando I, Gundesindo,
Sisnando II, Rosendo, Pedro de Mezonzo, Cresconio, Gudesteo, Pedro de
Cardeña, Diego Pelaez, Dalmacio.
3) (31-9). «Aquila mesma serán» (31) Aventura de Xohán de Isoma e
«Papalardo» nas aforas de Santiago co diabólico Mestre Silvestre de Númide,
que endiaña a unha moza.
4) (39-45). Opinión compostelana sobre DX e os seus proxectos. 4a) (3941): «Despoixa da ses ta» as rúas compostelanas e os peregrinos, opinións sobre
DX. 4b) (41 -5): DX pensa na viaxe a Roma.

Capítulo//

5) (47-57). Xdl enrólase na expedición: 5a) (47-50): «dende a luzada do
día» (47) Xdl vai a Padrón, onde está DX, e mergúllase no ambiente do porto
padronés, animado palas naves dos cruzados normandos que recalan camiño de
Terra Santa. 5b) (50-3): Un monxe de Bec que vai á cruzada aconsella a Xdl que
siga a súa vocación de cruzado e trobeiro. Se) (53-4): «descendo á tardiña» Xdl
atópase coa súa amiga de infancia e amor de adolescencia, Margarida, que lle
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manifesta que aínda o ama. 5d) (54-7): «coa primeira lus» (54) Xdl consegue
unha entrevista co hispo e logra que o admita á expedición.
6) (57-71 ). DX, o seu sen timen to do país, ambientación des te e o contorno
do hispo. 6a) (57-62) DX e a súa visión de Galicia. 6b) (62-5) Xdl lembra a
lenda da fundación da Lanzada: Galicia aínda non está lonxe da paganía. 6c)
(65-7): Un anacoreta de Herbón é recibido por DX e cóntalle a este a lenda da
raíña Lupa. 6d (67-71): O contorno humano máis próximo ó hispo, os arcediagos
Gaufrido e Oduario.
7) (71-81). Volta a Compostela e últimos preparativos. 7a) (71-6): «ca
mañán cabalgóuse car'a Compostela» (71) Regreso do hispo e o cortexo a
Compostela. X de l. móstralle as nove igrexas da cidade e a basílica xacobea
ó Mestre Estebo de Fougeres. 7b) (76-7): «ao empardecer» (76) Xohán da l.
reencontra o «Palardo». 7c) (77-81): DX convoca o cabido (onde figuran entre
os setenta e dous membros Vimara, abade do Xiro; catro arcediagos, ademais
dos xa coñecidos Gaufrido e Oduario, Arias Cipriániz e Xohán Rodríguez;
Pedro, abade de Cuntis e o asceta Pedro Crescóniz) .e diríxelle un discurso
expando os seus planos e obxectivos. O hispo visita a escola de gramáticos e
ultima os preparativos para a viaxe «N'nunha das derradeiras luzadas de
Agosto».

Capítulo 111
8) (83-95). Viaxe de Compostela a Porto Marín e incidentes da vida de DX.
8a) (83-7): «madrugaba a campía» e os expedicionarios xa están de camiño,
cando atopan a un vello anacoreta en peregrinación que os prevén contra os
perigos da mundanidade que corrompe a igrexa e gaba o camiñar e a vida pobre
en contacto coa natureza. 8b) (88-91): Preséntase a Hugo, o francés capelán do
hispo, cóntase brevemente a súa vida, e este rememora, en diálogo con DX, a
derrota fronte ós mouros no cerco de Lisboa, onde participaron entrambos a pé
do conde de Galicia Raimundo. Preséntase o compostelán Munio Afonso. 8c)
(91.-5): Continúa a viaxe por Melide deicaPorto Marín, e DX, conversando con
Munio Afonso, lembra o incidente das reliquias de Braga.
9) (95-102). Viaxe de Porto Marín ó Cebreiro. 9a) (95-8): «Pol'a mañán»
continúa a viaxe. Despois de Sarria, os peregrinos chegan a Samos, onde selles
narra a historia do mosteiro. 9b) (98-100): Munio Afonso fai unha breve
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historia da vida monástica en Galicia. 9c) (100-2): «a maña» continúa o
itinerario cara ó Hospital do Cebreiro (do que se narra a lenda fundacional), por
Tria-Castela. Soño de Gaufrido.
10) (103-113). Ruta ata León e antecedentes da situación política de
Galicia. lüa) (103-7): «Aínda era noite ( ... ) o áer da mañán» (103) baixando
polo Bierzo, encontro cun fato de peregrinos de Lüttich. En Vilafranca,
encontro cos condes de Galicia, Raimundo de Borgoña e Urraca. Hugo lembra
a xenealoxía do conde. 1Ob) ( 107-1 O): Polo Bierzo cara a León, Munio Afonso
lembra a historia da sucesión de Fernando I e o encadeamento e marte do reí
García de Galicia. Paso por Astorga e chegada a León «co sol deitado da serán»
(109). lüc) (110-3): Xdl pasea por León e encóntrase cun peregrino que o
prevén contra a tentación das mulleres. Partida de León «pol'a mañán» (111).

Capítulo IV

11) (115-25). Presentación e ambiente de Toledo. 1 la) (115-22): «asesta
toledán» As forzas que se moven na recén conquistada capital: Mestre Everardo,
monxe cluniacense de Maguncia; Ben Said, ilustre iemení de antiga estirpe; os
vellos mozárabes; os cristiáns recén chegados; El Reí Afonso VI. 11 b) ( 122-5):
«Cando o sol se emborrallába como unha torgueira no fogar do poente» chegan
os composteláns. Contraste Compostela-Toledo. l lc) (124-5): Un vello soldado rememora para Xdl a horrible derrota de Sacralias.
12) (125-30). Xdl lembra as etapas da viaxe de León a Toledo: o Douro,
encontro cos gafos e reacción de Gaufrido, Arévalo, 'A vila.
13) (130-6). A caída de Xdl na tentación. 13a) Xdl é atraído por unha vella
que o conduce a unha moza que resulta se-la que viu endiañar en Compostela,
e cae nos seus brazos. 13b) Xdl é rescatado dunha nova caída na tentación por
Hugo e Munio, e os galegas pasan a derradeira noite en Toledo.
14) (136-42). De Toledo a Burgos: antecedentes políticos de Castela e
Galicia. 14a) (136-9): Viaxe por Castela, onde poñen ós expedicionarios en
antecedentes da lenda de Fernán Conzález e o aprecio por Sancho 11 e o Cid.
Munio Afonso explícalle a Xdl o episodio da revelión do conde galega Rodrigo
Ovéquiz. 14b) (139-42): Chegada a Burgos e grande recibimento polo hispo
García, que convida a DX a cantar misa na catedral. Partida de Burgos por Santo
Domingo de la Calzada.
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Capítulo V (143-159). Excurso carolinxio.

Capitulo VI

15) (161-5). «Ü máino decrebar do vrán alongaba os poentes» despois do
cruce dos Pirineos e encontro cun grupo de bascos, que cantan a versión
eusquera da batalla de Roncesvales.
16) (165-74): Estadía en Auch. 16a) (165-71): «caíndo a serán do 7 de
Setembro» chegada a Auch e biografía do seu hispo Raimundo de Pardiac,
contada en forma de confesión por el mesmo a DX. 16b) (171-4): Sermón
solemne de DX na festividade do Nadal da Virxe na catedral de Auch.
17) (174-84) . Travesía de Auch a Tolosa. 17a) (174-7): Camiño de Tolosa,
atopan os galegos a Roberto de Lüttich, que, contándolle a súa vida a Xdl,
infunde a dúbida no seu corazón: «Caíndo a serán, tivo outravolta Xohan da
!sorna a fébre da tentación» (176). 17b) (177-8): Co «vago vapor setembrino
do socegado poente» (177), chegada a Tolosa, onde traban contacto co monxe
Boaventura de Beaucaire. 17c) (179-80): «a mañán seguinte», «un cabaleiro
novo e gabancioso» (179), no pazo dos condes, fai a gabanza do finado
Guillerme IX de Aquitania. l 7d) (180-2): «Co pirmeiro sol» (180), Xdl,
paseando, lembra a Margarida. «Aquila mañá» ( 181 ), unha peregrina disfrazada advirte a DX das maquinacións contra el do rei de Aragón e Diego Peláez,
polo que o bispo compostelán decide que Gaufrido e Munio, disfrazados, se
adianten ó grupo e vaian axilizando xestións en Roma.
18) (182-91). De Tolosa a Cahors: incidente do bandido. 18a) (182-4): Alto
no mosteiro de Moissac, «onde pousaron pouco» (183) e onde o prior Estebo
de Dol lles avisa da ameaza que supón para os camiñantes o perigoso bandido
Raoul de Montpeyroux. 18b) (184-7): «Coa luzada», póñense de novo en
marcha, e despois de xantar, son atacados polos bandidos, a quen derrotan,
resultando preso Raoul de M. 18c) (187-9): Inquedanza de Xdl mentres
devanea «ca estrela da mañán» cara a fonte Divona, en Cahors, coa lembranza
de Margarida, que se corporeiza nunha moza que vai por auga á fonte. Xdl
esculca ata a «noitiña», cando se informa de que unha fermosa peregrina
marchara «fio das doce» (189). A chegada dos galegos a Cahors co bandido
preso ten revolta a cidade, cunha liorta entre os cidadáns e a igrexa polo seu
xuízo. 18d) ( 189-91 ): Encontro co erudito hispo Geraldo de Gourdon e solución
para o xuízo do bandido.
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19) (191-208). Viaxe ata Limoges. 19a) (191-5): «Co tempo borrallento»
transcorre a cabalgada ata o santuario de Rocamadour, onde pasan a noite. 19b)
(195-8): «Cédo», continúa a viaxe, que os leva polas torres de Martel. 19c)
(198-201): «Xa no lusco-fusco» (198), chegada a Uzérches e «á mañán», visita
ó mosteiro, onde DX platica co monxe Walter de Hirschau. 19d) (201-5):
Chegada a Limoges, onde realizan «unha curta estada» (202) e encontro con
Anselmo de Bec. Excurso sobre a vida de Anselmo de B. 19e) (205-8): Xohán
de I. e o capitán Paio da Curotiña pasean por Limoges, onde presencian a
execución dun cantar xograresco.

Capítulo VII

20) (209-15). Pasaxe pola terra de Borbón, e «despois de unha xornada
fadigosa pasaron a noite no castelo de La Ferté» (210), acompañados do
misterioso personaxe que resultará ser Xohán de Siena. Historia de Ana de
Montreuil.
21) (215-27). VisitaaCluny. 21a) (215-7): «namañánlomiosa»partidade
La Ferté e viaxe deica Cluny. 2lb) (217-20): «Na mañán lumiosa» do 28 de
Setembro chegada a Cluny e primeiro encontro co abade Hugo. 21c) (220-1):
Chegada de Gui de Borgoña, arcebispo de Vienne e irmán do conde de Galicia
Raimundo. Gabanza de Gui e lembranza da súa familia, especialmente do seu
irmán Reinaldos. 21d) (221-2): Visita do trobeiro e Paio da Curotiña polo
mosteiro e recibimento da nova de que se fundiu o castelo de La Ferté. 21e)
(222-5): Xuntanza do abade Hugo, DX e Gui de Borgoña. 21 f) (225-7):
Solemnidade de San Miguel e despedida de Cluny .
. 22) (227-43). De Cluny a Italia. 22a) (227-9): «Nos dous primeiros días»
polas terras de Cluny. 22b) (229-32): Episodio de caza de Anaia, Paio da C. e
o trobeiro, co fidalgo Gaspar de Dombes, e perda de Xdl 22c) (232-4):
Continúan a viaxe cruzando o Ródano, ata a granxa de Bourget. 22d) (234-7):
«Lus leda no ceo, néboa no val, persidíu a saída dos galegos dispostos a domear
os montes» (234) ata a chegada «na serán» á vila de San Xohán de Maurienne,
onde pasan «a noite grave» que «dos outos caía encol do pobo carregada da
infinda presenza de Deus» (235) e a vila de San Xohán de Maurienne. 22e)
(237-43): «A voz de Gelmirez daba o siñal de camiñar», cun «decrebare da lus
das estrelas» que «preludiaba a choiva de follas de roseira do abrente nos lazos
dos neveiros e o sono da mañá nas palpebras dos homes» (237). Encontro co
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conde Humberto de Savoia e travesía dos Alpes ata Susa, cando «a noite branca
de luceiros e lazos caieu dos montes aas de un disforme paxaro de súpeto
fechadas» (242).

Capítulo VIII

23) (245-55). Loita cos imperiais no norte de Italia, coa morte do capitán
Paio da C. e reencontro de Xdl e Margarida. 23a) (245-8): «na derradeira hora
da serán» (245), Margarida no casal dos Frangipani, na Lombardía. 23b) (24852): «Ao debruzare a noite» (248) chegan os galegos ó casal, co capitán ferido
e os soldados imperiais perseguíndoos. Deixan o capitán e foxen precipitadamente. Os imperiais descobren no casal o capitán, mátano e prenden ós
Frangipani e a Margarida, que consegue escapar. 23c) (252-5): Margarida
chega a Milán, onde «brilaban ao sol as cúpulas do Sto. Sepolcro» (252) e
comunícalle as tristes novas a DX, Xdl fala con ela e emprázaa para vérense en
Roma. «Meiado o día» (254), os galegos dispóñense a soterra-lo capitán.
24) (255-70). De Lombardía a Toscana. 24a) (255-7): En Abbiate Grasso,
despois da hora de Maitíns, DX desfai a compaña, e ordena de iren todos
disfrazados ata atopárense en Roma. 24b) (257-62): Parada nunha pousada, a
onde «con duas horas de noite» (258), chega un patricio veneciano, que os
acollerá no seu s~quito, permitíndolle <leste xeito burla-la vixilancia imperial.
24c) (262-66): Pasaxe dos Apeninos desde Parma e encontro con Matilde de
Toscana, que lles outorga protección ata Florencia. 24d) (266-9): Parada en
Florencia en cas Guido della Gherardesca. 24e) (269-70): «A mesma serán»
(269), saída cara a Roma por Arezzo.

Capítulo IX

25) (271-95). «Unha mañán outoniza», chegada a Roma, fin das aventuras
de Xdl e DX. 25a) (271-6): Chegada a Roma de DX e encontro con Gaufrido
e Munio, que contan a súa viaxe. 25b) (276-8): 'O mesmo tempo, Xdl, que
«tamén tiña madrugado con noite», encontra a Margarida, que rexeita as súas
proposicións de matrimonio e anúncialle que ingresará nun convento. 25c)
(278-83): Visión de Roma «Caindo a noite»: as loitas fraccionais, o arquitecto
Mestre Paulos, Xohán de Siena, os ladróns e asasinos, o barón Pirleone; as
basílicas maiores e menores e o Papa e S. Xohán de Letrán. 25d) (283-91): «Na
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noite de Roma», Xdl, entolecido, mergúllase nos peores ambientes da cidade,
tramando un asalto ó convento de Margarida; ata que Pedro Anaia e os galegos
o rescatan. 25e) (291-5): Despois dunha escura cavilación de DX, durante
«unha noite tremorosa de febres luceiros, entrevista co papa e concesión do
palio. A cerimonia de entrega solemne disponse «pra a mañán do día derradeiro
de Outono» (292). DX e o seu séquito voltan a Galicia, Xdl marcha de Cruzado
a Terra Santa.
Como se bota de ver polo esquema que acabamos de ofrecer, os catro
primeiros capítulos da novela transcorren na península ibérica: os dous primeiros
están ocupados polos prolegómenos, a presentación dos dous protagonistas, a
introducción dos respectivos fíos narrativos que constituirán a trama do
romance, e a preparación para a viaxe a Roma; nos capítulos terceiro e cuarto,
xa en camiño, complétase a visión do trasfondo vital, o ámbito xeográfico,
social e político en que Xdl e especialmente DX se moven, e das coordenadas
intelectuais súas e do seu contorno. A acción remánsase ata suspensión no
capítulo quinto, despois do cal vén propiamente o cerne da obra: o treito francés
da viaxe (capítulos sexto e sétimo). Os capítulos oitavo e noveno transcorren
na Italia: no capítulo oitavo axilízase o ritmo da acción, ata chegar ó desenlace,
no capítulo IX.
Nesta trama, na que se inseren numerosos episodios máis ou menos
colaterais, enxérganse a simple vista dúas fábulas: unha, cos seus distintos
episodios constitutivos, é a historia da peregrinación de D. X. a Roma (que nun
momento, reflexiona «faguemos ao rivés o vieiro de Compostela», p. 184), coa
mira posta na obtención do palio; a outra é a fábula da accidentada da
intermitente relación de Xdl e Margarida, ou mellor, a da loita de Xdl por
defini-la súa vocación, superando a forza das súas paixóns para salva-lo seu
amor. A primeira ten un final feliz e a segunda desféchase, cun final aberto, en
fracaso: a viaxe de Diego Xelmírez remata nun regreso victorioso, a de Xohán
de Isorna nunha amargurada partida.
É <loado establece-los dous planos que se debuxan neste esquema: o plano
da crónica, na que un persoeiro real loita por un obxectivo histórico, e o plano
da aventura, na cal un personaxe ficticio emprende unha viaxe iniciática, na
que, afrontando duras probas que non dá superado, achará un incerto final. Esta
análise, que aplicamos sobre o esquema xeral da obra, é doadamente reconducible
sobre os episodios ou secuencias particulares que constitúen os dous eixos do
romance. Así, no plano da crónica da viaxe de DX, os recibimentos de que é
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obxecto e as sucesivas estadías do seu cortexo, organizados en progresión
climática ata Cluny, e contrapexados anticlimaticamente polos incidentes
provocados polo encontro co bandido Raoul de Montpeyroux (que remata
felizmente, coa captura do malfeitor), ecos soldados do Emperador (que remata
desgraciadamente, coa marte do capitán Paio da Curotiña; polo tanto, á súa vez
estes incidentes están ordenados en progresión climática), teñen en xeral un
correlato histórico na Historia Compostelana. Pola contra, secuencias como a
de Silvestre de Númide, a viaxe a Padrón, os amores de Toledo e a tolemia de
Roma, protagonizados por X. da I. dominado e arrastrado palas forzas da
paixón, son puramente ficticios.
Ademais das secuencias constitutivas de cada fábula, a obra está inzada de
episodios colaterais, entre os que tamén se poden distingui-los propiamente
históricos ou de base histórica e os ficticios (así, por vía de exemplo, a narración
da vida de Anselmo de Bec fronte á parábola de Gunderedo de Corme). Pero
neste caso unha división máis pertinente para a economía da obra efectuaríase
entre os excursos puramente colaterais, dos que a peregrinaxe de Xdl e DX é
puro pretexto, fronte ás secuencias que gardan relación suficiente coa viaxe 8,
ou que están literariamente xustificadas por esta (como é o caso da digresión
na que se relata o episodio carolinxio que traba Xdl ó pasaren os expedicionarios por Roncesvales).
Da trabazón dos dous planos narrativos entre si ecos episodios colaterais
resulta unha obra cun desenvolvemento demorado da acción e estructuralmente
complexa, na que se percibe un certo desequilibrio, pois se o relato da viaxe de
DX é en si sólido e está ben trabado, os episodios incrustados tenden a
desdebuxalo. Fronte á robusta epopea de Xelmírez, a fábula lírica de Xdl está
feblemente xustificada, presenta un desenvolvemento algo superficial e apresurado, está tinxida dun romantismo que ás veces resulta excesivo, e semella
literiamente pouco coherente. A historia que protagoniza Xelmírez resulta
literariamente verdadeira por correspondencia externa, mentres que a narración que protagoniza Xdl non resulta totalmente verdadeira por falta de
coherencia interna.
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ESPACIO E TEMPO NO ROMANCE
A Romaría de Xelmírez e a Historia Compostelana

Hai pouco citámo-la Historia Compostellana (HC) como aval da historicidade dun dos fíos narrativos da Romaría. Efectivamente, coido que foi
Carlos Casares (1981: 121) o primeiro en sinalar is to:
Agás os dous primeiros capítulos, consagrados a evocar o Santiago do século
XI e nos que, como ocurre en Devalar, a boa factura na creación de algúns personaxes
secundarios non abonda para alixeirar o tono cultural da narración, a novela vai
desenrolándose ao compás do itinerario seguido por Xelmírez, según o relato que
nos deixóu a Historia Compostelana, que Otero sigue básicamente.

A viaxe do bispo Xelmírez a Roma en procura do palio está relatado na
crónica coñecida con este nome, compilada na primeira metade do s. XIl 9 • Ó
mesmo tempo que os analizamos, veremos ata que punto a RdX segue nos seus
elementos básicos a narración da viaxe que ofrece aHC: o tempo no que transcorre
a narración, o itinerario da viaxe, os personaxes, o obxectivo que perseguen e
as incidencias fundamentais que se producen ó longo dela.

TEMPO E RITMO. AS MODALIDADES DA NARRACIÓN
A afirmación de N. Dulin (1987:11,405) de que «la RdX transcurre integramente en la primeira mitad del siglo XII» --que repiten X.R. Quintana e M.
Valcárcel ( 1988: 181 )- poderíase precisar máis, segundo se ve polo resume
que acabo de presentar. As datas que ofrece a novela sitúan a acción entre os
finais de Agosto de 1104 e os primeiros de Novembro do mesmo ano:
Sobor da Gal iza corría levián como unha fada a noite do derradeiro Agosto (p.
5) ( ... ) N' unha das derradeiras luzadas de Agosto( ... ) D. Diego Gelmirez e súa locida
*compaña( ... ) cabalgaba( ... ) camiño *de 10 Roma (p. 81) ( ... ) Gelmirez disp.,!JXO a
vol ta pra o día do mes de Santos (p. 294 ).

Na propia obra aparecen maiores precisións cronolóxicas, de xeito que o
itinerario se pode seguir case no día a día: concretamente, danse as datas do 7
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de setembro para a chegada a Auch (p. 165) e do 28 de Setembro para a arribada
a Cluny (p. 217). N. Dulin ( 1987 :439) xa sinalaba que para o percorrido por
Franci~, segundo as súas comprobacións, «el tiempo empleado según las fechas
dadas( ... ) nos parece bastante verosímil». Pero é que as datas daRdX se ateñen
moi de preto ás que indica a HC, obra na que o comezo da viaxe queda nun
impreciso «non post multum temporis /do decembro de 1103/» (1765:42), pero
o recibimento en Auch dátase «in festivitate Nativitatis B. Mariae» (p. 43), isto
é, o 8 de Setembro; e dise de Xelmírez que no mosteiro de Cluny «Episcopus
( ... )in festivitate S. Michaelis ( ... ) Missam in Conventu eorum celebravit» (p.
4 7), isto é, o 29 de setembro; infórmase que en Roma «decem dierum spatio ( ... )
impetravimus» (p. 4 7) e, finalmente, dátase a bula de concesión do palio,
asinada por Pascual 11, «11. Kal, Novem. lndictione XIII. Nativitatis Dominicae
anno M.C.1111 (p. 50)», isto é, o 31 de outubro de 1104. Para facer verosímil a
duración da viaxe ata Toledo, onde a comitiva parou varios días, segundo se
afirma na RdX (p. 125), fai falta interpretar dun xeito amplo «o derradeiro
agosto» do principio da obra, posto que o capítulo III, no que se narra a viaxe
de Santiago a León, transcorre ó longo de tres (ou qui_zás catro) días, e cóntase
que a viaxe deica Toledo levou varias xomadas.
O cómputo de días expficitados na obra dá o seguinte resultado: a narración
comeza nunha noite «do derradeiro Agosto», coa vela de DX e o seu soño (la),
a pasaxe do primeiro día está marcada nos seus momentos principais ( 1b-4b):
«cantar de galo» (1 b), «primeiras horas da mañán» (2a), «badaladas das doce»
(2c ), «aquila mesma serán» (3), «despoixa da sesta» (4a}. A pasaxe do segundo
día (5a-c) está marcada «dende a luzada» (Sa) ata a «tardiña» (Se). A narradón
do terceiro día (5d-6d) tamén comeza «coa ¡primeira ~us» (Sd), e despois
indica e a «noite>) que dá paso á «mafiá» do cuarto dfa (7a-c) do que tamén se
indica «O empardecer» (7b}.
1

O relato do quinto día do mmance e primeiro da via~e (8a-c: CompostelaPortomarín) comeza despois dunha «das derradeiras luzadas de Agosto» (7c),
cando «madrugaba a campía» (8a}, tamén se narra o momento do «sol da serán»
e e fai referencia explícita á «noite» (8c). No sexto día do relato e segundo da
viaxe (9a-b: Portomarín-Samos), a narración comeza «pol'a mañán» (9a) e
transcorre case íntegramente no mosteiro de Samos, sen maiores precisións
temporai . Do sétimo día do romance e teroeiro da viaxe (9c: Samas-O
Cebreiro) dá e unha referencia xenérica «amañá» e á «noite». Cando comeza
o oi1tavo día e cuarto da viaxe (IOa-c: O Cebreiro-León) «aínda era noite» ( 1Oa)
e Jiemata ó chegar á portas de León na «serán» (lOc).
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Polo que se acaba de ver, ata o capítulo IV a narración segue unha dirección
temporal practicamente lineal. No comezo des te capítulo hai un remanso, unha
digresión de sete páxinas onde se fai unha descrición, con técnica simultaneística,
do ambiente de Toledo, para a que se escolle a hora da ses ta (11 a), interrompida
pola chegada da comitiva compostelá ó «poente» (11 b). Pouco despois,
prodúcese a primeira analepse ou flash back, na que Xdl lembrando, fai un
resume do camiño de León a Toledo 12 , sen indicación da súa duración, pero con
pracenteira demora na descrición da sucesión de noites e días e da traxectoria
diurna do sol nas terras de Castela ( «ardentes solpores», «a-_ lus divina da
alborada( ... ) a luzada espallábase groriosa tendendo a túnica delus vibradoira
e serea na que morrían docemente as derradeiras estrelas ( ... )», «O sol ( ... )
redondo e roxo corazón ardente ( ... )como un pucheiro encol das trébedes das
nubens do nacente» ou «a noite fresqueira, percorrida por ventos, decorada de
estrelas semellantes aos fogos lonxanos dos pastores nas serras» ).
- -1

O tempo discorre linealmente deica o final do romance: na secuencia 16a
ofrécese a data do 7 de setembro para a chegada a Auch, e, tendo en conta que
a expedición se detivo varios días en Toledo, e de Compostela a León
transcorreran tres días, podemos calcular que daquela os peregrinos levaban
aproximadamente uns doce días de camiñar (tres ata León, outros tres ata
Toledo, tres nesta cidade e tres ata Auch). Sabemos que d~ Auch a Cluny
transcorren vinte días, pois no mosteiro cluniacense oficiase a misa solemne
por s. Miguel, e de Cluny a Roma a viaxe demoraría entre tres e catro semanas,
pois nesta última cidade os peregrinos demoraron varios días, e saíron dela cara
a Santiago a primeiros de novembro («O mes de Santos»).
Volverase botar man do procedemento da presentación sucesi-va das
accións simultáneas de DX e Xdl (que xa aparecera nas secuencias 3 e 4, en
Compostela) para a estadía en Tolosa (secuencial 7d), en Cahors (a secuen~ia
18c centrada en Xdl e a 18d en DX conversando con Geraldo de Gourdon), en
Limo ges (a secuencia 19d está centrada no encontro con Anselmo de Bec,
mentres que a 19c, que comeza «ao tempo, o capitán e o troveiro percorrían as
mas da cibdade», enfoca a estes), Cluny (2lb e 21e para as accións de DX, 21c
e 21 d para Xdl), Milán, e Roma. Entre as secuencias 18b 1 18c, pero sobre todo
entre o final do capítulo sétimo (22d) e o primeiro do oitavo (23a), énos
escatimado un anaco da acción. No que se refire ó segundo, a secuencia 22d
deixara os galegas en Susa, a 23a céntrase en Margarida na Lombardía, e xa na
23b enfócase a comitiva galega fuxindo das tropas imperiais. A técnica de flash

--
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back soamente se utiliza na secuencia 25a, cando Gaufrido e Munio lle resumen
a DX e á súa compaña as incidencias da súa viaxe desde Tolosa.
A mocidade e traxectoria biográfica de DX son servidas en pequenos
retallos retrospectivos: o narrador infórmanos da súa andadura espiritual (pp.
7-8), e fai referencias saltas á súa carreira e orixe familar (p. 58: na chancelerfa
do conde de Galicia; p. 71: o seu pai, o cabaleiro Xelmirio, administrador de
terras da mitra compostelá), mentres que o propio DX, en diálogo respectivamente co seu capelán Hugo e o cóengo Munio Afonso, nos participa da súa
actuación na batalla de Lisboa (circa 1095), na que Raimundo de Borgoña foi
derrotado (p. 90), e do pío ladroízo das reliquias de santa Susana, san Froitoso
e outros santos de Braga (1102); p. 95, xa comentado por Silvestre de Númide
na p. 33 a mais por «~n crego de mirar azorrado» nas pp. 40-1). Tamén aparecen
algunhas referencias retrospectivas moi condensadas do narador á biografía de
Xdl (p. 25), e Margarida, dialogando con Xdl, é a encargada de lembra-los seus
amores adolescentes (pp. 54-5). Todos estes elementos, máis que constituíren
elementos da acción relatada, forman o que podíamos denominar «antecedentes dos personaxes e da súa actuación».
Noutro estrato narrativo inferior e máis xeral están os «antecedentes
remotos» do relato, que adoptan forma, por unha banda, de pequenos relatos
lendarios case-independentes (a vida de Gunderedo de Corme, mostrada polo
narrador-2f--:-, a lenda da Lanzada lembrada por Xdl-6b-, a lenda da raíña
Lupa que refire un anacoreta a DX -6c- , a historia e lenda do mosteiro de
Samos contada por un monxe a Pedro Anaia -9a), e por outra banda, de historias
ou retallos de historia introducidas por diversos personaxes na narración (a
historia dos bispos de Iría-Compostela, por boca dun anónimo monxe galega
destinada a informar ó francés Norberto de Marmoutier -2g-, a breve
historia monástica de Galicia que fai Munio Afonso para DX -9b, e a explicación da revirichada situación política creada á morte de Fernando I, que
conduciu ó encadeamento do reí García de Galicia, do indignado Munio A. a
Xdl, lOb). No capítulo IV aparecen como «antecedentes remotos da narración»
o relato que un soldado vello lle fai a Xdl da derrota cristiá de Sacralias fronte
ós almorávides (1 lc), do asasinato a traizón de Sancho II de Castela (1 4a) e da
rebelión do conde galego Rodrigo Ovéquiz (14a). Máis adiante, ofrécense os
entecedentes do Concilio de Clermont ( l 9c) e da participación de Dalmacio, o
monxe clunicacense que precedeu a DX na cadeira compostelá (pp. 24, 31, 89,
201). As biografías ou retallos biográficos, necesariamente retrospectivos e
inevitablemente tinxidos de lenda, de Raimundo de Pardiac (contada por el
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mesmo na secuencia 16a), Roberto de Lüttich (tamén saída da súa boca en 17a),
Guillerme de Aquitania (na voz do hispo de Tolosa, 17c), Anselmo de Bec
(compendiada para DX e os seus cóengos polo seu biógrafo Eadmer de
Cantorbery, 19d), Ana de Montreuil (despregada polo seu senescal para abraio
dos viaxeiros galegas na secuencia 20), constitúen, xunto ós retratos doutros
personaxes de que falaremos máis adiante, apuntamentos da vida da Europa
feudal, que, se ben introducen cuñas no desenvolvemento lineal do relato,
contribúen positivamente, gracias ó seu poder de evocación e á súa riqueza
connotativa, á crea-lo ambiente da obra, a outorgarlle unha fondura ó relato da
que carecen a maioría das personaxes que participan na acción, e, en definitiva,
a dotar dunha complexidade ó asunto da que carece a trama da obra.
No romance, dado o seu carácter «histórico», pódense distinguir dous
niveis de anticipación ou prolepse:
- En primeiro lugar, o nivel do propio relato, ou sexa, anticipación de
acontecementos da narración, como a advertencia premonitoria dun anónimo
peregrino a Xdl en León:
- Tén conta, está vixiante, bravo mozo d'ollos maxinativos! perigarás no
pecado e il acouba con feiticeira forza mól de brazos e sorrires de servo e de muller...
-

Non te perdas en Toledo doncel de corpo danzal! (pp. 111-2)

Ou a predicción de Oduario de que a comitiva será axudada polo conde
Humberto de Saboia e chocará coas tropas do emperador (p. 216).
- En segundo lugar, o nivel cronístico, a anticipación de acontecementos
históricos externos á narración: No primeiro capítulo (p. 38), gracias ós
conxuros de Silvestre de Númide, Xdl ten unha visión na que ve como DX
primeiro atinxe os seus obxectivos e despois é maltratado polos seus paisanos;
o propio DX profetiza «Eu serei aldraxado, acantazado, cuspido na mesma
cibdade que eu ... hei erguer por riba de todas( ... )», e máis adiante, o narrador,
ó afirmar que o hispo «inritábase por non ser dono da independencia dun pazo
onde vivir ceibe ( ... )»(p. 43) anuncia a construcción do Pazo de Xelmírez; o
mesmo DX volve profetizar «Eiquí /en Padrón/ hei faguer as naus que
m' afirmen o domiño da mar» (p. 62); e agoira, referíndose á rapina das reliquias
bracarenses «Cecais is te pensamento valerá co tempo pra que un prelado de Iría
e Compostela seña malamente tratado por os cronistas» (p. 95). No mesmo
nivel pódense situa-lo anuncio dun monxe provenzal de que Gui de Borgoña
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ascenderá ó Papado (p. 221), que é tamén profetizado por Hugo de Cluny (p.
224-5); e maila pregunta retórica de DX se Anselmo de Bec e Hugo de Cluny
non atinxirán a categoría de santos (p. 224) 11 •
O extenso relato carolinxio, que ocupa, como interpolado, o capítulo V,
merece un comentario especial: a súa ligazón coa acción do romance é
meramente ideolóxica, pois a súa presencia soamente está xustificada, á parte
de pola anécdota da pasaxe por Roncesvales, pola relación que a cultura
medieval deu en establecer entre Carlos Magno e o Camiño de Santiago.
Ata onde alcanzo, o autor evitou --é de supor que partindo dunha
documentación copiosa, acurada e contrastada e mais exercitando a súa
prodixiosa capacidade de memorización- o anacronismo nos datos e nas
datas 12 , que desprega cunha profusión e un detallismo que, de certo, mostra un
certo regusto ou mesmo ansiedade de O. P. pola exposición da súa sabedoría
histórica, pero que chega a abrumar e fatigar ó lector. En tanto que creador
dunha narrativa histórica, o noso autor móstrase tan esixente e rigoroso no
establecemento dos feitos da crónica coma liberal e ill!axinativo na interpretación do decorrer da historia.

O ESPACIO DA VIAXE: UN ITINERARIO POLA PAISAXE DO
OCCIDENTE
No mapa adxunto anotei as principais localidades (dun xeito case exhaustivo) que se citan na RdX como etapas da viaxe a Roma. Delas, subliñei as que
aparecen tamén na HC. Nesta obra, antes da chegada a Burgos só se di que o
hispo atravesou a Terra de Campos (Campaniae) e que
( ... )se presentou con humildísmo e agarimoso afecto 6 noso católico rei e expuxo
ós seus discretos oídos todo canto proxectara e agardaba no íntimo do seu peito para
a utilidade da súa igrexa» (p. 43).

Despois de Burgos, naHC cítanse Vasconia (p. 43) Auch (Auxensis Ecclesiae,p. 43), Tolosa(Tolosam,p.44),Moissac(MonasteriumS.PetrideMosiaco,
p. 44), Cahors (Monasterii Caturnicensem, p. 44), Uzérches (Monasterium S.
Petri Usurgecensis, p. 44), Limoges (Clemoium, p. 44), Cluny (Cluniacum, p.
45), San Xohán de Maurienne (valles Maurianenses, p. 47), aenigmáticaddade
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de Susa (urbem Sensiam, p. 47), e a propia Roma (p. 47). É evidente de que,
ademais de condicionantes xeográficas existiron condicionantes políticas para
realizar este percorrido tan pouco directo, e na propiaHC insinúanse as razóns:
«camiñaron por vías desusadas para non sufrir molestias dos inimigos do rei
(antes da entrevista co monarca, p. 42)» e máis adiante
( ... ) ó saber por divina providencia que aquí lle prepararan armadillas uns
inimigos do emperador don Afonso ( ... ) marchou por camiños apartados (p. 44).

O narrador dos capítulos xvi-xvii daHC 13 , Munio Afonso, prefire referirse
a inimigos de Afonso VI, cando en realidade probablemente os atrancos para
a viaxe de DX provirían máis ben dos seus propios inimigos (como Diego Páez,
hispo anterior de Compostela, despoticamente deposto por Afonso VI e
exiliado na corte de Aragón) e do Papa (especialmente o Emperador RomanoXermánico Henrique IV, que se achaba en plena «querela das investiduras» con
Pascual 11). Precisamente estas interpretacións son as que desenvolve Otero
Pedrayo no romance.
O traxecto que seguen Munio Afonso e Gaufrido, a partir da separación do
grupo principal (isto é, desde a Tolosa occitana) é totalmente conxectural na
RdX, pois curiosamente, o redactor destaparte daHC que afirma que Xelmírez
«me enviou diante a Roma a min mesmo, Munio e o arcediago Gaufrido» (p.
44), non dá máis detalles da súa ruta particular, centrándose na do hispo.
Como é de esperar en Otero Pedrayo, as referencias xeográficas (montes,
ríos, vilas e cidades) e paisaxísticas, s0n numerosísimas ó longo de toda a obra,
e, coñecendo o seu talento de xeográfo profesional, pódese xeneralizar sen maiores
precisións a afirmación de N. Dulin (1987:11, 439):
Se ha podido comprobar, en su mayor parte, una rigurosa exactitud en cuanto
a provincias, regiones, pueblos, monasterios y ríos ennumerados a lo largo de la
progresión geográfica por tierras francesas.

Cada capítulo do romance ábrese cunha pincelada paisaxística que ó
mesmo tempo contén as indicacións temporais ~, que xa nos referimos: a
recreación da paisaxe nocturna de Galicia dá inicio ó capítulo I; a «luzada do
día polas frorestas da veiga ullán» abre o capítulo 11 (p. 4 7), que contén
(secuencia 6a) unha visión de conxunto da xeografía morfolóxica e semántica
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de Galicia, en forma de percorrido polo territorio galego, presentado no maxín
de DX, de beleza embotadora:
A Galiza, a figuranza enteira e vibradoira de Galiza dibuxábase como unha
nuben e podíase abranguer no presente e no pasado, na tona e no fondo, na natureza
e na humanidade (p. 59).

Na saída de Santiago, ó princ1p10 do capítulo III «preguizosamente
madrugaba a campía amolecida por o orballo» (p. 83), e nos tres días de viaxe
deica León, abundan as ocasións para debruzarse na paisaxe do país; pola
contra, o capítulo IV vén introducido por un «nin chisco de áer viña amolecer
a sesta toledán» (p. 115) que continúa coa primeira descrición da cidade;
mentres que ó principio do capítulo V está
a noite encol do Aquisgrám, a noite eneal das cháiras estesas da Germanía ainda
mollada pol-a orballeira da Paganidade antiga» (p. 143)

O VI comeza cando «O máino decrebar do vrán alongaba os poentes» (p.
161 ), e pouco despois comezamos a disfrutar das amenidades da doce Francia;
o VII ábrese cunha abrupta pregunta de Oduario «¿Cal será o engádego doncel
de ista terra?» (p. 209) que dá paso á outra exposición de pintura paisaxística;
o capítulo VIII -encétase cun fremoso bocado:
Inzada de mestos ácios a parreira acougaba a porta e abalaba pra caír a
derradeira hora da serán outro froito lóiro e dando pendurado do ceu da Lombardía
(p. 245).

Finalmente, no IX, «Tremaron as derradeiras estrelas -Albas, rubras,
verdes, laranxa- co sopro fresqueiro da ialba» que serven de limiar á visión
de Roma (p. 271).
A estas alturas, do que levamos dito é <loado deducir que o itinerario
seguido por DX ata a Roma, que se describe polo miúdo, é un pretexto excelente
para introduci-los excursos que recrean aquel momento histórico, e nos que o
autor fai alarde dunhaerudición de medievalista absolutamente abaladora, case
inverosímil. Como xa vimos, en ocasións trátase de digresións que ilustran a
historia dunha cidade, vila, castelo ou mosteiro importantes do traxecto (a xeito
de guía histórica), ou dunha especie de reseñas biográficas; outras veces son
310

lendas da idade media, que adornaban fantasticamente a historia dun convento
ou que relataban incribles peripecias dun personaxe.
O autor somete sen descanso a unha exploración, cornada afeito por
achados deslumbrantes, a inesgotable capacidade da lingua para expresar
variegadísimas combinacións de formas das paisaxes: en distintas perspectivas, iluminadas e asombradas polas varias luces do día e a noite, pintadas polas
cores das sazóns, moldeadas e matizadas pola man do home. Esa luz e esa sazón
que colorean a paisaxe dótana de connotacións sutilmente significativas. Así,
non é casualidade que o primeiro cadro do panorama italiano (a decadente
sementeira das forzas destructivas da sociedade feudal) se nos presente cando
«abalaba pra caír a derradeira hora da serán» (246), nin que a Roma esbandallada
por séculos de abandono sexa presentada pola noite, mentres que o Cluny
anovador do catolicismo sexa albiscado por primeira vez á luz da «mañán
luminosa». A contemplación dunha paisaxe maxistralmente descrita e divinamente interpretada, ou mesmo a simple mención dun topónimo, dispara
inevitablemente -gracias ó máxico poder de evocación dos seus cambiantes
disfraces-, un fecundísimo xogo de asociacións de ideas: deste xeito, o
narrador (tralo que se esgocha o númen creador dun historiador e un xeógrafo
que está recreando e comunicando un mundo que ama e posúe como propio)
inventa un mecanismo que conduce do retrato ó relato 14 •
Dun xeito misterioso, a paisaxe convértese na parte significante, material,
visible, tanxible, dun «signo» cun enigmático significado, do que o narrador é
o competente descodificador: o proceso de creación, de procura da significación da paisaxe provoca unha tensión estética tal que o lector se sen te percorrido
por cambras de admiración intelectual, pero sobre todo e asociado a este, polas
ondas dun pracer sensitivo que xustifica o mesmo acto de lectura. Este signo da
paisaxe, como dixemos, está arrequentado de connotacións que o autor explota
habilmente: así, a hora da sesta presenta o ambiente ideal para presentar unha
paisaxe toledana con continuas connotacións ideolóxicas:

Os cotos de pedra esgrevia, rexa e forte como ferro a cuios pés o río afonda seu
suco na feitura da fouce /isto é, suxerindo a forma do cuarto crecente islámico/,
alentaban calor e ulidos bravos. A veiga alapeada locía coores de manto berberisco
e cocida como n' un forno, rachábase en fendas roxas, enxoitas como feridas ( ... )As
uliveiras cinzentas rubían desespranzadas as costas( ... ) (115).
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Outrosí, cando nas pp. 20-1 se describen os movementos en Compostela
dun fato de peregrinos irlandeses e a súa xuntanza na carballeira de Santa
Susana, asegúrasenos:
Dinantes de comere o Bispo velliño fixo un sermón na língoa céltiga tamén
escuitado con amor por a carballeira verde, por as penedosas entranas do coto
gardadoras de unha orixinaria concenza galega» 15 •

Por obra e gracia do demiurgo que ordena e dispón a ficción literaria, a
paisaxe convértese nun signo, ou quizabes máis exactamente nun símbolo. O
que acabo de afirmar, non sendo ningunha novidade para o lector familiarizado
coa oceánica producción do vate ourensán, esixe de tódalas maneiras unha
ilustración na nosa obra. A cita é longa, pero non é escusada:
Nos arrabaldos os ríos Garona e Tam afondidos en estreitas concas de encostas
esmaltadas de viñas faguían dondas paisaxes na lus doirada do setembro. Verdecían
os bacelos nos socalcos da pedra branca, o romor fuxitivo das augas batidas
amedraba no oco do val. Ao lonxe amoreábanse fatos de nubens negras, témero
exército da tronada, e unha moura soma encobrindo grande largantío da paisaxe
soerguía a rexa autoridade de unhas torres nos cotos esquivos. En troques a benzón
do sol acariñaba outra metade da paisaxe, a madureza das viñas folgadas, a paz dos
Jabramios, a noviña arquiteitura, pedra ainda virxe, do mosteiro e as parés da eirexe
do Sto. Martiño, antiga, labrega, petrucia, cinguida de pomares e parreiras./ Locían
tan fondos simbolismos os contrastes do hourizonte que Gelmírez afroxando as
rendas da égoa, deixábase engaiolar nas graves verbas do méstre Oduario: «Por a
misericordia de Deus eiquí ternos ben elocoente o cadro simbólico das loitas cotiáns
da alma, ista paisaxe pinta un estado dificuldoso e crítico. Aló as nubens asoman os
' montes. Todo semella mouro, témero, ameazador. Do mesmo xéito asoman a alma
as aas do anxo do pecado e da morte. Vai centilear a risada demoníaca do lóbrego,
choutar a escaravana xiada das maldicións. En troques por alí pousa o sol nas
encostas labregas e cada arboredo figura disposto pra o folgo da Sagrada Familia.
(Cal trunfará, o poder do demo ou a gracia de Deus?» (pp. 182-3).

Non só esta obra, practicamente toda a narrativa e boa parte do ensaio de
O. P., constitúen en gran medida unha titánica tentativa por interpreta-la
paisaxe en clave simbólica, de descifra-lo seu sentido ou os seus sentidos, en
fin, de dotala dunha significación.
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OS PERSONAXES, MÁSCARAS DE IDEAS
Os protagonistas: presentación estereofónica da historia

É indubidable que os personaxes máis importantes do romance son Diego
Xelmfrez e Xohán da !sorna, protagonistas cada un da súa fábula. O hispo
compostelán énos presentado mesmo ó principio da obra, pero a descrición do
seu aspecto, que é moi sucinta, recibímola pouco despois a través das impresións
de Xdl: «Pareceulle home rexo e fino, grande tipo branco e coorado, curtés e
franco, c 'unha certa lonxanía nos ollos craros» (p. 55). Este retrato apunta a
unha orixe racial céltica, o cal vén confirmado, ademais e entre outros, por un
risco do seu carácter: «Gelmirez ispirado na céltiga maxinación (... )»(p. 172) 16 •
Un trazo moi importante da proxección exterior, pública, da personalidade de
DX é a súa voz, que utiliza como instrumento do seu inspirado verbo e como
eficaz arma de persuasión:
Era dono d' uriha forza de prodixiosa e crecedeira eficaza: a palabra. Desexaba
falar as moitedumes, maxinábase con algunha saudade guiando aos pobos enteiros
por os roteiros da Cruzada» (p. 45)

A verba rexa, vi vente, pintoresca, eispresiva, esmaltaba con belidos conceitos
a língoa vulgar (p. 141) 17 •

Desde a súa entrada en escena, DX está caracterizado pola súa personalidade
carismática e a súa vocación de líder, para o cal a chamada á acción é máis forte
cá atracción por unha calmosa vida de rezo:
Gelmírez na forza e frol da edade Bispo de Iria-Flavia e Compostela, cheo
deica estralar do pulo de vontade, da locideza, i-enerxía precisas pra gobernare a nau
da Eirexe do Sant-Iago e mais a Gal iza enteira, ledo e rexo no seu papel, esprimentaba
acotío saudades d'un vivir recollido, do acougo ditoso n'un mosteiro de fonda paz
( ... ) Mais xa de mozo decatouse de non o chamar Deus por vieiros de penitenza ( ... )
(pp. 6-7' 8).

A actitude típica do seu carácter de líder fronte ó mundo é de activa
intervención, aínda que, como veremos, a necesidade que tén o narrador de
someter de cando en cando a DX á lanterna da súa capacidade de introspección
psicolóxica, obriga a este a deterse en reflexións, ás veces bastante longas: «Üs
íntres de recollimento saudoso eran raros no ser enérxico, aitivo, loitador do
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Bispo» (p. 43) 18 • Pero esta personalidade decisiva está temperada por unha
humanidade que sae a flor en momentos especialmente tristes, como cando
chega a nova da morte do capitán Paio da Curotiña:
Os crégos ian chegando i escuitando calados a nova maguadora. Ao sabela xa
non fói Gelmirez o fino político nin o pastor confiado na xustiza da sua causa. Foi
un home desfeito, afundido, chorando desconsoado ( ... )(p. 253) 19 •

As motivacións que O.P. atribúe a DX para emprende-los seus esforzados
proxectos están claramente explicitadas:
Soñaba e sofría, e sempre ao remate viña a consoalo a mesma visión: A eirexe
de Sant-Iago medraba e afirmábase como o luar no Ceo D'Oicidente» (p. 8)
Gelmirez pensaba en Compostela ... E dentro do grave orbe da Catolicidade
sentía o decorrer do futuro por novos vieiros. -Metropolitán de Oicidente! Ista
frase, chama inmorrente rubía acesa na cinza miragrosa da coba apostólica, queimaba
i-esisaltaba a enerxía da terra e da xente galega, a chamada a-gobernare nos lindeiros
do mundo, a franqueada cara o infindo além da mar e da ialma (p. 219).

A vocación que o arrastra está sutilmente expresada cunha comparanza
bíblica; «Üutros acariñaban a semente do Jessé apostólico, il D. Diego tiña de
ser a forte MaGabeu pra inzálo no mundo» (p. 9) 20 • O prelado alimenta a súa
poderosa vontade coa convicción de que esta está impulsada por forzas máis
altas:
( ... )isa vontade fóime donada por o Ceo. Pra comprila terei de ser político e
pecador, cecáis seña merecente dos aldraxes, de fixo non chegarei limpo ao Xuizo
de Deus ( ... ) (p. 43)
Astrévome a dicir que non foi industria miña sinon ispiración do outo ( ... )(p.
95).

Isto explica que estea disposto a tomar decisións ante as que, doutro xeito,
recuaría:

«E si Roma se negara» pensou Gelmírez. «Si Roma se pechara na negación cal
sería a obriga do Bispo de Iria e Compostela? Crebar o xugo. A lembranza de Santiago non deixaría outro camiño. Crebare a discipriña, non o dogma( ... ) (p. 291).
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Por outra banda, DX é moi consciente das repercusións que os seus
proxectos eclesiásticos teñen no terreo secular:
Compostela non pode ser somentes hispánica. Pra iso Toledo... Eiquí o
prestixio do Apostolo demanda un sentido de universalidade» (p. 41).

Non se re fuga formular explicitamente as implicacións políticas do proxecto
xelmiriano:

Mais ainda a forteza do Imperador pormete descendenza i-entón a fidalga e
católica casa de Borgoña faría a dinastía da Galiza cinguida a nosa terra por os
vieiras da Fé e da Arte, a todo o universo cristián ( ... )» (p. 94).

Non é difícil escudriña-lo sentimento de amor a Galicia, nun sentido máis
amplo e vital có relixioso ou providencial, que alicerzan a súa ambición:

Nos intres vagarosos de proieutos creadores o Prelado de peitos nas almeas da
torre, deixando voar a maxinación, sentía a presencia vivente da Galiza como a
fermosa Patria sen comparanza que se pode abranguer a bicar como unha nái ... E D.
Diego non era xa o Bispo político, o adeministrador, o nauta vixiante do roteiro da
nau do Sant-Iago. Era o mociño sensetivo que na cancilleiría do conde de Galiza
locía o fino saber nas letras latinas e as veces fuxía as campías pra se afogar no amor
do ser infindo da Galiza (pp. 57-8).

Tendo en conta o que se acaba de dicir, nada máis esperado que ler unha
afirmación que acaba de defini-lo personaxe explicitamente como un símbolo:
« Ü Bispo de Compostela siñificaba un pobo, unha pátria, a infinda espranza
alongada no decorrer dos camiños de Roma» (p. 16).
A personalidade de Xohán da !soma aparece en marcado contraste coa de
DX, ata o punto de que se poden considerar ámbolos dous como personaxes
completamentarias. O trobeiro comparece na obra pouco despois do hispo:

Mandado por os pais a Sant-Iago pra se faguer sabido estudante non pousara
os ollos n 'un libro nin apenas ouvira a primeira leición das Artes. Finchaba no seu
esprito o vento mariñán, velas de barco, ventureiras. Tiña deprendido moito do vivir
ceibe das ruas ( ... ) (p. 25).
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O estudiante padronés consúmese nunha loita interior entre a paixón que
ás veces o domina e que o entrega ós brazos de mozas de dubidoso vivir, e unha
vocación á relixión e ós altos estudios que sente como unha impostura:
«Dubidaba entre o cráustro, a cruzada e o camiño de Roma, pra matar aquila
tentación sensoal da natureza e da vida» (p. 52). Esta loita provoca nel
rachadoras contradiccións internas e lacerantes remorsos que o mergullan en
estados fortemente depresivos:
Ofercía o verso e a espada, a vida, poro trunfo da Sta. Eirexe. Non, il non
voltaría a esculcar na nóite o xurdir das deusas pecadentas ... Moitas veces tiña feito
ista pormesa e tantas outras o fadal engádego chamábao n 'un deitar de luar ( ... ) (p.
48).

Fronte a chamada do pecado camal, a tentación do pecado intelectual turra
del con moito menor forza:
Caíndo a serán tivo outravolta Xohan da !sorna a fébre da tentación. Non era
a pecadenta chamada das formas belidas . Foi desacougo do pensamento diante os
decorrentes escearios do mundo. (Como iles non falaban con mais craro linguaxe da
grandeza de Deus? ( ...) Diante a nova tentación houbera escolmado a chamada dos
sensos pois poidera non luxarse a pureza da alma agora comesta da dúbida (p. 176).

Para Xdl, unirse á comitiva de DX cara a Roma, coa vista xa posta no
enrolamento na Cruzada, é a única solución que permitirá vence-la tentación e
os remordementos que lle rillan na alma:

Hai fadas nos arboredos, e por máis que resa Salves e se dá horas de aceda
penitenza non pode fuxir de seu engádego e miraas brilar na onda e na alborada
peiteándose cas raiolas do sol ( .. .)E pra non caír na tentación e sen vontade pra os
estudos rexos procura a salvación no atreboado vivir das loitas cabaleirescas (p. 56).

Así, cando se presenta ó prelado para que o admita na expedición, razoa,
mostrando grande franqueza:

Dende Roma voltaría curado pra ser un bón escolar ou non fallaría unha nau,
pra min ventureira, que me portara a Terra Sancta por a mar azul a loitar acarón dos
destemidos Macabeus de Cristo (p. 56).
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Con todo, espírito soñador e sensible, non abandona as súas pretensións
como literato, e así llo expón a DX:
Son un troveiro na língoa volgar, un fantasioso pelegrín, arelante das novidás
do mundo ( ... ) Morro de saudades das lonxanías ... Son home -matinaba Xohan da
!sorna bicando axionllado as máns do Bispo- de faguer o Poema do viaxe, a crónica
rimada da conquista do Pallio (pp. 56-7).

A positiva impresión que produce en DX remata o retrato da nosa
personaxe:
Ao Bispo fíxolle gracia a pertensión do mozo ao que atopou destemido, listo
e simpático. Gustou da sua franqueza, lus de intelixencia e maneiras dispostas (p.
57).

Durante a viaxe, a actuación de Xdl é algo así como o reverso da do bispo
compostelán, e en non poucas ocasións, como sinalamos, as súas actividades
preséntansenos en contraste resaltado pola técnica do simultaneísmo. Se
tódalas actuacións de DX teñen un obxectivo nitidamente definido e se
enmarcan nun programa perfectamente previsible, o característico de Xdl é
unha actitude errática de vagabundo curioso. Non poucas veces, as súas
paseatas condúceno a accidentes e extravíos. Lembrámo-las máis importantes
delas: a aventura de Silvestre de Númide (pp. 31-9), o paseo ata e por Padrón
(pp. 47-54), o percorrido por Compostela (pp. 72-6), unha volta por León (p.
111), o tropezo en Toledo (pp. 130-5), a saída en Tolosa (pp. 180-1), a
persecución de Cahors (pp. 187-8, 189), a excursión turística por Limoges (pp.
205-8), a visita a Cluny (p. 221), a cazata nos Alpes (pp. 230-1), a misión en
Milán (pp. 253-4), caída de Roma (pp. 276-8, 283-4, 286-8).
A relación entre Xdl e o seu antigo e renacente amor, Margarida, que debía
ser un dos eixos do romance, é un dos seus puntos máis febles. Por unha banda,
a relación amorosa que os unira no pasado está esbozada demasiado apresuradamente e o rexurdir do namoramento non está xustificado no romance. Por
outra banda, Margarida resulta unha personaxe case indefinida, unha especie
de entidade incorpórea que intervén na acción como un «deus ex machina». Xa
non se Bes prestara maior interese ós riscos físicos de Xdl, pero é que nin
sequera nos parámetros da idealización máis exacerbada da relación amorosa
(nos que encaixarían sen maiores problemas aspectos como os presentimentos
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que experimenta Xdl en Tolosa ou en Cahors da presencia de Margarida),
resulta literariamente xustificada a personaxe de Margarida no seu papel de
anxo da garda do trobeiro e a comitiva. Tampouco están abando dispostos os
elementos que farían previsible ou polo menos verosímil o arrouto de paixón
que domina a Xdl ata o punto de tolealo en Roma porque ela rexeita as súas
proposicións de matrimonio, despois de tela esquecida (durante un tempo
indeterminado), de atopala casualmente e man ter con ela un diálogo tan breve
como intensamente tópico nas rúas de Padrón. Este aspecto esencial da obra
está gravemente descoidado polo autor, polo que mesmo afloran contradiccións
no seu tratamento por parte do narrador. Así, na p. 32 Xdl bota flores no río Sar
e lembra a Margarida como amor actual na ribeira: «Cecáis arestora na praia
meu amor pénsa en mín». Pero a conversa de Padrón, que se produce nun
encontro totalmente fortuíto (Xdl nin sequera se lembra dela mentres pasea
pala vila), desenvólvese nun paradigma de «amor antigo e non actualizado».
Margarida espétalle ó trobeiro:
- Xa me non lémbras -dixo ca vociña cantareira e triste. Fai tempo que fuxes
de mín .. Máis pensa algunha vez nos nosos xogos de nenos no peirao ( ... ).

El retrúcalle:
- Margarida, miña amiga, déixame mirarche e non fales d'ise xéito. (Cómo
esquencerme de ti ? Somentes respetei a tua virtude ( ... ) (pp. 53-4).

En definitiva, é tentador ver en DX e en Xdl a personificación de dúas
tendencias da personalidade do autor: unha que o comprometía intelectualmente e dun xeito radical co catolicismo, e outra que o atraía vitalmente cara a
realización dunhas paixóns que, no contexto intelectual anterior, sentía como
pecaminosas. Deixamos suxerida esta posible interpretación, pero preferimos
quedar nun nivel máis a rente do romance, e considerarmos a DX e Xdl dúas
dimensións da Idade Media galega que O.P. quixo presentar nesta obra: unha
trascendente no plano da crónica dos magnos feitos, das grandes ideas e dos
importantes persoeiros que moven a roda da Historia, outra no plano dos
simples humanos que a poboan coas súas angueiras cotiás e os seus sinxelos
sufrimentos.
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PERSONAXES, TIPOS E RETRATOS: UNHA VISIÓN
PANORÁMICA DA SOCIEDADE CATÓLICA FEUDAL
Fóra dos que indubidablemente son os protagonistas da obra, Xohán de
Isorna e mais Diego Xelmírez, tódalas demais personaxes que nela aparecen
poden ser considerados secundarias, aínda que Margarida tén un papel relativamente importante tanto no desenvolvemento da acción do romance (especialmente contra o final) coma na motivación interna de Xdl. A RdX está habitada por unha manchea de personaxes que comparecen episodicamente, a
xeito de ilustración da época: o seu papel no romance é absolutamente
subalterno, como unha especie de paisaxe humana que se vai percorrendo
conforme avanza a viaxe: en xeral non son ahondo caracterizados nin física nin
psicoloxicamente, e limítanse practicamente a actuar de voceiros duns ideais
abstractos ou forzas sociais que o autor considera que deben estar representados
no gran drama da época. De fe ito, moitas destas personaxes secundarias son
unicamente simples nomes, autómatas sen iniciativa que actúan ou, sobre todo,
falan, servilmente, cando o narrador xulga que a acción ou a situación llelo
require. Incluso poden quedar reducidas a máquinas parlantes destinadas a
representar esquematicamente os ideais relixiosos, intelectuais, culturais e
socio-políticos (ou a confusión de todos eles característica da época) que aquel
sitúa, loitando en oposición ou convivindo en contraste, no escenario da
Galicia, a Hispania e a Europa occidental de primeiros do s. XII: a'-.Cristiandade
contra a Paganidade e contra o Islam, o demo contra Deus, a sabedoría de raíz
clásica e a entrega mística característica da Idade Media, a pureza contra a
tentación carnal, a pobreza eremítica e a austeridade monástica contra a
feudalización eclesiástica, o Papado contra o Imperio, Cluny e Roma, Roma e
Compostela, Compostela e Braga ou Toledo; o autonomismo fronte ó centralismo na igrexa católica e nos estados cristiáns do norte e occidente peninsular,
a pacífica e industriosa burguesía fronte á belicosa nobreza, a opulenta caste
feudal fronte ó laborioso campesiñado. En realidade, estes son os temas «de que
se falal» ó longo do romance, non só nun sentjdo metafórico, senón como
verdadeiros argumentos dalgúns diálogos e de abundantes monólogos e excursos.
Estes asuntos conforman o escenario no que DX tén que desenvolve-los seus
proxectos, principalmente no plano ideolóxico (nun sentido amplo, isto é,
relixioso, intelectual e cultural) de integración de Compostela no rexurdimento
do Occidente europeo e do seu ensalzamento na Cristiandade, e, secundariamente, no plano socio-político, de maduración da personalidade de Galiciano
concerto das nacións da Hispania e a Europa.
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Pero entre os personaxes secundarios, hai algúns que aparecen con certa
consistencia e cun papel considerable no desenvolvemento da acción, aínda
que sen acadar nunca un perfil suficiente definido e complexo como para
consideralos ahondo «personificados» ou «individualizados». Entre estes
personaxes secundarios, que actúan como comparsas de DX ou Xdl (para o
primeiro, son unha especie de «alter ego») salientaremos tres pares: os dous
primeiros sonnos presentados na secuencia 6d como persoeiros de vulto no
contorno de DX -os arcediagos Gaufrido e Oduario; outros dous introdúcense
un pouco máis adiante, na secuencia 8b -os cóengos Munio Afonso e Hugo;
e finalmente, outro par formado por Pedro Anaia e Paio da Curotiña. Destes
pares, o primeiro e máis sobranceiro có segundo e o segundo có terceiro, como
seguidamente mostraremos.
- Gaufrido: Esta personaxe está definida pola súa orixe galega e labrega
e fundamentalmente pola súa ideoloxía (e esta definición é case a única
pertinente para a economía do romance):

Na corte de Gelmírez non fallaba o arcidiago Gaufrido. Home de calcado
conse llo sinalábase por seu fondo conecemento das Letras e ben poidera centilear
nas sábeas escalas de Bec, Autun, Marmoutier ou Re'ims. Cecais ninguén en
Compostela es ti vera tan ao cabo dos probremas da Cristiandade. Cavilaba muito nas
relac iós de -entramos lumiares do Mundo: o Papa e o Imperador, pra outros loita
escu ra, entrambilicada, preito que ninguén podería xusgar, pra il causa erara: sinxela
escolma entre o Evenxéo e o mundo. (pp. 67-8).

E máis adiante:

Gaufrido siñificaba en Compostela un aberto senso da liberdade da Eirexe ca
enerxía de Gregario VII amolecida ou eisaltada segundo o prestixio concedido ás
Artes (p. 69).

Nesta presentación, tamén se nos relata rapidamente a súa vida:

Fillo de probe casal das serras pastoreaba o gado nas cháiras de Sobrado ( ... )
Educado no cráustro fo i mandado as escalas das Galias onde debullou as Artes e a
Teoloxía ( ... ) (p. 68).
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A súa piedade está ben ilustrada na escena na que desmonta do cabalo para
bica-los leprosos (p. 128), o seu ardor místico co soño visionario que tén no
Cebreiro (pp. 102-3), e a súa sabedoría maniféstase ocasionalmente durante a
parte do traxecto no que viaxa acompañando a DX (p. 180). Tamén actúa como
voz da expedición que comenta a paisaxe que esta vai descubrindo no seu
camiñar, case sempre á luz dunha visión esencialista (p.ex., p. 83).
De tódolos xeitos, a partir da súa presentación, o seu papel reducirase
pouco máis ca a aparecer cabo de Xdl (p. 103), especialmente como o seu
mestre e instructor (pp. 104-5, 176-7), como se bota de ver neste parágrafo:
O sabido Gaufrido, durante o camiñar a San Xohán de Pied de Port falaba ó
trobeiro de !sorna, o seu filio espiritual, dos engados e poder da serpe (p. 158).

A partir da p. 181, en que o hispo o envía con Hugo desde Tolosa para que
vaia adiantando negociacións en Roma, desaparece da nosa vista, ata que na p.
274 DX os volve atapar en Roma. Neste momento, ofrece un rápido relato do
traxecto que fixeron desde Tolosa, fortemente típico do modo narrativo da
novela, salpicado de citas eruditas:
Collimos o vieiro das costas da Proenza por Carcasonne de rexas cercas
visigóticas, Narbona cuio anfiteatro romao é un castelo formidábele, Arlés, xentil
e artística vila alcuñada Gallula Romana e Nimes. Fermosa e ricaz terra de cidades
algueirantes de xéntes maxinativas e violentas defensoras dos seus dreitos concexiles.
Eramos homildosiños e ninguén se meteu con nosco, nin as cabalgadas dos fidalgos
nin as tropas burguesas das vilas nemigas. Non quixemos deixarde nos axionllar nas
lousas do mosteiro de Sto. Honorato, na illa de Lerins, salvaxe e chea' de serpes
sibilantes todas mortas ao chegar o Santo e faguer o sinal da Crus. !goal acontecéulle
ao Beato Hélier na illa céltiga de Caesarea ou Jersey que de entón leva o seu nome.
Dixo Paoliños de Nola que no cenobio de Lerins «a onda dos bárbaros véuse crebar
contra Cristo e deixouse <lomear». Ca axuda da oración ao Sto. Honorato poidemos
saír ceibes da tromenta ao navigare dende Aigues Mortes n 'unha nau de Pisa. Todas
as fúrias das ondas conxuradas contra nós e por máis a ameaza dos lixeiros piratas
sarracenos e normandos. E dende Pisa non paramos deica Roma. Levamos con bo
roteiro as pirmeiras negociaciós. Moitos cardeales en canto se nomear Gal iza toreen
o bico lembrándose do nome de herético de Priscilián ( ... ) (pp. 274-5).

A participación histórica do arcediago Gaufrido nesta viaxe de DX a Roma
está garantida polaHC, e tamén o está o extremo de que fora enviado antes nun
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grupo separado con Hugo. O que é bastante rechamante é que no romance non
se faga referencia a unha viaxe anterior (c. 11O1) dos dous cóengos a Roma, que
segundo a Historia foron comisionados por DX para confirma-lo privilexio de
exención de Compostela (HC, 1, cap. 11). Por certo, Gaufrido voltaría a Roma
por encargo de DX c. 1105 (HC, 1, 34, 36) e quizabes en 1110 (v. López
Ferreiro, Historia de la SAMI de Santiago, III, 307). Por outra banda, tódolos
demais riscos de Gaufrido son producto da creativa ficcional de O. Pedrayo.
- Oduario: Outro dos catro arcediagos do cabido compostelán, e home moi
próximo ó bispo DX, como se dixo, aparece na obra xunto a Gaufrido, e está
caracterizado dun xeito análogo a el, se ben el representa o clero máis apegado
á igrexa tradicional hispánica, refractaria ás navidades franco-romanas:
Por tal conceito román e cruniacense, sen eiscrusión dos valores da terra, /
Gaufrido/ sostiña moitas disputas co seu compañeiro de cabidoo e arcediago,
Oduario, outro dos homes de confianza do Bispo, xenio pronto, axiña picado pola
defensa das vellas institucións da igrexa visigótica. Doíase a miúdo das servidumes
que o Emperador Afonso mostraba diante da Curia roma-na. Aquel mesmo serán
trataba con quente verba do asunto: -Hai un grande perigo e penso que os bispos
ibéricos non deberon ser tan de cera coa ardente chama do pontífice. Aínda o pobo
ama e ten saudades da vella liturxia. Estou ben informado do asunto: data tristeira
a do 22 do Marzal do ano 1071 ( ... ) Vai para trinta e catro anos( ... ) (69-70, v. tamén
a p. 71) .

A pesar deste contraste inicial, Oduario (que aparece esporadicamente
durante boa parte da viaxe, pois a súa seguinte intervención, ben pouco
relevante, té11 lugar na p. 163), esta personaxe é case perfectamente intercambiable pala de Gaufrido. De feíto, cobra certa relevancia desque este se separa
do grupo principal en Tolosa (entre outras, aparece nas pp. 182-3, 186, 195,
236, 259, 285). Tamén se lle atribúen a Oduario estudios en Francia, como antes
apareceran como risco biográfico de Gaufrido:
Pescudando os largantíos dos montes, o coengo Oduario dicía, como
recoñecendo vellas amizades, os nomes das montañas , e coa elocuencia do sentimento
da Patria gababa a Limagne, a Auvernia: -Vezelay, Nótre Dame de Puy (... )se Deus
dera vagar para outra volta cumprir estas santificadas peregrinaxes ( ... ) Eu de
estudante doncel pasei aló un outono semellante a este que nos acompaña, e a miña
vaidosa ciencia de escolar facíame declamar a pasaxe de Sidonio Apolinar: «Taceo
territorii pecu liarem iocunditatem viatoribus molle, fructuosum ( ... ) (p. 200).
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Desde lago, a partir <leste momento Oduario maniféstase como coñecedor
das terras de Francia (p. 209) e entendido na súa política (pp. 215-6).
Caracterizado, igual ca Gaufrido, como home sabio, Oduario chega a
predici-las axudas que a misión de DX recibirá no seu camiño ata "Roma:
Falando do alto fito da viaxe, Oduario manifestaba confianz~ plena no apoio
de Cluny: - Soamente ternos no camiño o perigo de ser asaltados por xentes do
Emperador nos pasos dos Alpes ou nos chans de Italia, pero ademais de Cluny hai
dúas potencias amigas: A princesa Matilde e o duque de Saboia (p. 216).

A existencia histórica de Oduario e a súa participación na viaxe a Roma con
DX está tamén garantida pala Historia Compostelana, que non ofrece máis
detalles relevantes <leste personaxe.

-Hugo: A secuencia 8b está adicada integramente á presentación de Hugo
e Munio Afonso, o outro par de personaxes relevantes da comitiva de DX. O
primeiro (que resulta ser un dos autores da Historia Compostelana) é introducido con maior detalle có segundo, pero ámbolos dous teñen unha presencia
extremadamente plana no romance: practicamente, só serven como testemuño
e lembranza dalgúns incidentes da vida de DX (Hugo) ou da recente historia de
Galicia (Munio Afonso). Vexámo-la presentación do primeiro:
De todos os coengos o mais ledo e ditoso era cecais Hugo o capelán do Bispo
pois atopábase na ro ita da sua Pátria, a doce Francia. N acéra na bel ida terra despoixa
chamada «lila de Francia»( ... ) Don Hugo lembraba as horas lonxanas da nenez. De
xénte labrega acompañaba ao pái arando ca parexa de cabalas o eido nas mañáns
xiadas namentras ao lonxe galoupaban cabalgadas guerreiras e feudaes./ O neno
sabía que o grande lmperador fora déica Gal iza eistrema pra a ceibar da paganidade
e as veces ao acougo d'unha sebe pensaba no Apostolo maxinando a Galiza como
unha terra miragreira ( ... )A escola de Reims gardaba a lembranza do seu creador
Xerberto de Aurillac, o Papa matemático de limpa vida e calumniada sona ( ... )No
intre dos rexos estudos o rapás tivo novas da morte do pai. A casa curiosa abastada
de celeiros, palleiras e cortes, queimárase na guerra feudal como unha meda de feno
( ... )(p. 88)

( ... ) Cluny acollerao no amparo do seu silenzo romoroso. Ouvira a vos do Papa
Urbán no Concilio de Crarosmontes e co eixemprar monxe Dalmacio viñera a
Compostela./ Cabalgando, as lembranzas do coengo camiñaban coas de Xelmírez:
- No tempo que gobernaba a Eirexe Apostólica D. Palmacio, foi vixilante relixioso
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como no claustro( ... ) Logo, resbando n'outras memorias, dixo o Bispo: - Mestre
Hugo, (lémbrase da batalla de Lisboa? / Ben se lembraba D. Hugo dos pechos
batallóns almorávides atacando ó son de grandes tambores (.. .) - Lembro na
vibradora choiva de dardos a serenidade donoso Conde D. Ramón. Estaba coa súa
brillante armadura fermoso, feito un arcanxo. «Ü seu redor caían os homes seiturados,
tras del as mesnadas dubidaban ou fuxían, por un intre ficou soilo co elmo
resplandecente ó sol ( ...) (pp. 89-90).

Só aparece con certa relevancia en tres ocasións máis, lembrando a estirpe
franco-borgoñona do conde de Galicia (p. 106), como confidente de DX (p.
112), e fuxidiamente en Burgos (p. 141). A partir da súa separación do grupo
principal en Tolosa, xa unicamente reaparecerá como un simple nome en
Roma.
Hugo foi un persoeiro histórico de moito relevo na Compostela de DX, que
chegaría a hispo de Porto, e un dos redactores da HC, precisamente o responsable da narración da peregrinación a Roma que é tema do naso romance.
Viaxara a Roma polo menos unha vez antes daocasión_relatadanaRdX, en 1103
(HC, 1, 14). Na propia HC preséntase como participante no «pío ladroício» de
Braga (1, 15) e máis adiante infórmase de que foi enviado a Roma en 1115 (HC,
1, 105) e de novo en 1120(HC,11, 13-5). A súa participación na histórica batalla
de Lisboa (c. 1095), xunto a DX e o Conde Raimundo é pouco probable, pero
non se pode descartar. Morreu en 1136. *A ver de onde sae que era francés*

-Munio Afonso:
Outro dos grandes amigos e parceiros na xurdia obra de Xelmírez era Munio Afonso,
compostelán de xente burguesa e ben abastada, home de feo e cativo corpo mais de heroico
espírito, exaltado no culto de Santiago e nun amor sen marcos a Gal iza. Figuraba na lexión
dos bos galegos que non perdoaban a Afonso de Toledo a traizón e o engano usados co
rei García e nin sequera <liante de Xelmírez disimu1aba os seus sentimentos» (90-1 ).

Aquí ternos unha personaxe que será o voceiro das revindicacións políticas
de Galicia contra o incipiente centralismo (pero non anti-castelán.: p. 136-7), e
que, emocionada ante a visión do castelo de Luna, exterioriza a súa carraxe e
ponnos en antecedentes dos aconteoementos que abalaron o norte cristiá da
península no derradeiro tercio do s. XI (cuestión sucesoria de Fernando e
encadeamento do rei García de Galicia, pp. 107-8) e espedficamente a Galicia
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(rebelión do conde Rodrigo Ovéquiz, p. 139). El tamén lle fai a DX evocar e
xustifica-lo ladroício das reliquias de Braga (p. 94-5), acción no que o
acompañara, e que xa fara mencionada antes por un burgués de Compostela,
para resalta-la argucia de DX:
O noso Bispo estivo solene e grande na etiqueta, fino na curtesanía como
corresponde ao amigo donoso conde D. Ramón espello de cabaleiros, raposeiro con
risa bulreira de estudante no choio de Braga, pp. 40-1.

A conversa con Munio A. arríncalle a DX a aseverac10n, na forma
interrogativa tan tipicamente galega, «E logo Braga non é Galiza?» (p. 95).
Munio Afonso tamén é o encargado de facer un breve percorrido histórico
pola historia monástica de Galicia (pp. 98-9), e despois das súas intervencións
no traxecto castelán da viaxe, e de ser enviado con Gaufrido no grupo adiantado
<leste Tolosa, o seu nome soamente reaparece como compañeiro de DX nas rúas
de Roma (pp. 274, 285).
Outrocóengoquexa viaxaraaRomaen 1101(HC,I,10),coautordaHistoria
Compostelana e que chegou a hispo de Mondoñedo. Como xa se dixo, segundo
esta crónica participou na romaría de Xelmírez e apartouse do grupo principal
en Tolosa. Curiosamente, naHC é Hugo quen se presenta explicitamente como
testemuña do «choio de Braga», e non Munio Afonso, como aparece no
romance (aínda que a participación <leste tampouco non se descarta na HC).
- Pedro Anaia: Esta personaxe incorpórase ó romance dun xeito case
subrepticio, sen presentación previa: «Contaba un monxe ascético a Pedro
Anaia causas e tradicións da Casa( ... )» (p. 96) e só comezará a actuar con certa
consistencia cando desaparece da escena Gaufrido, primeiro no episodio da
liorta co bandido Raoul de ~· (pp. 184-7), onde se descobre como destro
soldado. Complementando esta caracterización como hábil guerreiro, máis
adiante P. A. móstrase como cóengo sinxelo e sen grandes miras intelectuais
(pp. 190, 269, 285) e, polo tanto, desconfiado e un chisco supersticioso (pp.
196, 210, 260-1). En ausencia de Gaufrido, P. A. é a nova, aíndaque breve, voz
que comenta a paisaxe e o camiño (pp. 241-2). Desprovisto o trobeiro da
compaña e consello do seu mestre Gaufrido, P. A. emparéllase con el, pero para
ensinarlle a cazar, o cal da pé a unha aventura na que o Xdl se perde na fraga
(pp. 229-30). Convértese en acompañante asiduo do estudiante (pp. 235, 253),
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e, isto unido ó seu carácter loitador, converterao no rescatador do mozo da
lameira romana na que se enzoufara despois do desengano amoroso con
Margarida (pp. 286-8).
Pedro Anaia é a personaxe secundaria que presenta unha psicoloxía mellar
e máis ricamente debuxada, ata o punto de que será el o que exteriorice cunhas
bágoas os sentimentos do cortexo de DX cando, ó final da novela, Xdl se arieda
del:
Xohán da !sorna, mirando a dor de Don Diego e dos coengos e as bágoas de
Pedro Anaia: -Deus darame a gloria de findar en Compostela ou no recanto da Terra
arousán onde nacín ( ... ) (p. 295).

O personaxe histórico e a súa participación na expedición a Roma de 1104
están documentados na HC, onde aparece en bastantes ocasións.

- Paio da Curotiña: Despois da separación de Gaufrido e Hugo do grupo
principal, o capitán da expedición recibe un papel definido, xunto co seu nome
propio, na acción do romance:
O capitán Paio da Curotiña non puido por menos de rir pensando: «Este noso Bispo
endexamais dicía senón verbas de mando e agora vaise facendo na peregrinaxe un monxe
choróm> (p. 183).

Este papel aparece realzado, como é lóxico, na liorta co bandido (pp. 1847) e a partir de aquí, tamén participante na cazata con Pedro Anaia (pp. 229-30),
faise compañeiro de Xdl, que parece descansar da seca disciplina intelectual do
seu mestre Gaufrido:

Durante a curta estada de Limoges, Xelmírez e os cregos deprenderon sabenza e
virtude nas falas do metropolitano cantuariense, namentres Xohán da !sorna co seu grande
amigo o Paio da Curotiña bebían ós gulapos nas rúas os ventos e as novas de tódolos
cuadrantes da Cristiandade. (p. 202)
O monxe e o trobeiro co Paio da Curotiña percorreron o mosteiro, o claustro,
a biblioteca, os hartos, sen deixar cociñas nin cortes, admirándose da grandeza e
disciplina de todo o tocante ás cousas do espírito e ás necesidades da vida comunal
de monxes e dependentes do mundo cluniacense (p. 221-2).
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Malferido na loita contra as tropas imperiais, Paio morrerá asasiando na
casa lombarda en que paraba Margarida (pp. 249-50) e recibirá a homenaxe
póstuma dos seus aflixidos compañeiros que alí mesmo lle darán terra (p. 255).
Esta personaxe parece ser producto exclusivo da fantasía creadora de O.
Pedrayo, cando menos eu non podo documentalo historicamente.
Se a xeneralidade das personaxes da RdX non se caracterizan pola súa
riqueza polisémica ou a complexidade constitutiva, as personaxes que aparecen
no que podiamos denominar terceiro plano son case totalmente unidimensionais
e pasan polo romance coma nun desfile de tipos de época, coa única función de
servir de esteo a unha idea ou imaxe ilustrativa daquel momento, en moitas
ocasións presentada en forma de «parábola» da que es tes personaxes acostuman
ser protagonistas. Esporadicamente, algún deles, ademais desa función puramente «representativa», contribúe nalgunha medida ó desenvolvemento da
trama. Pagamos unha revisión da nómina destes personaxes, por orde de
aparición no reparto.
Frei Paio de Betanzos representa en 1b, como xa se indicou, a postura máis
rigorista ou mesmo reaccionaria entre o clero regular compostelán, que teme a
evolución dos acontecementos os proxectos de DX:
Fuxe das vaidades dos camiños do mundo, fuxe da tentación metropolitán.Abonda coa estrela de Teodomiro, (non témos a suprema dinidade da Arca Marmórica?
Disciprina mosteirál contra a tentación.-Abrazado a Crus sen sair da Galiza (p. 15).

-A secuencia 2 ofrece toda ela un plano de conxunto da vida da cidade e

as forzas sociais que se moven nela, en primeiro lugar os labregos anónimos e
os peregrinos (con especial atención ós irlandeses). Despois detense nos
estudiantes e profesores co Mestre Froitoso de Seixosmil como paradigma dun
tipo de escolantes:
Faguía pouco comezara o estudo das sete Artes, mais o méstre esquencía a
severidade da disciprina escolástica e faguía discursos xiróvagos, maxinativos,
cheos de eiscursións ventureiras por o mundo da Simbólica e do vivir dos pobos( ... )
(p. 17)

E o «Papalardo» dun tipo de escolino -«groso como un tingue, branco e
mol, roxa cabeleira, un sorrir doce e máino nos beizos gulosos» (p. 20)-, e a
presentación dun debate que centrou boa parte da especulación medieval:
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Un mociño pálido e danzal como unha abedoeira, manifestaba o seu
descontentamento por a cencia: -Pra que? Os Páis do Ermo non a precisaron, e
<lomearon todas as forzas cegas da natureza e foron gratos a Deus (p. 19).

Entre as forzas vivas da cidade, Lucio Arias, que «non disimulaba sua
xenreira aos Reis de Castrela e León» (22) representa os cabaleiros 21 :
- Ben mirado, a grandeza do reino se non acorda cos dereitos da nosa Terra
Galega( ... ) Noso Rei morre prisoeiro n 'un castelo dos montes de León e nós ficamos
quietos na folganza. Lástema que as armadas normandas non houberan afincado
eiq uí a sua raza (pp. 22-23).

Pedro Pérez22 presenta a posición dos burgueses:
- Eu digo: precisase do Rei forte que domée aos señores, que afinque nos pobos
a paz ( ... ) Que os mílites loiten na fronteira ou nas cruzadas. Eiquí deixen aos
burgueses tranquíos e ceibes os camiños aos pelegrins

por~adores

das riquezas e

novas do mundo (p. 23 )

E un anónimo «crego do Burgo do Faro» (A Coruña)
- Haxa paz, meus am igos e señores( ... ) Pra qué rifar diante d'iste prelaticio
viño e d'ista vite la dina dopazo de Bizancio? (p. 24).

Frei Norberto de Marmoutier e Frei Rodrigo de Barbanza introducen o
tema da gabanza da nación francesa e da lenda que trae e Carlos Magno a
Hispania a expulsa-los mouros e a Compostela a adora-la tumba do apóstolo.
Na secuencia 4a recóllense as opinións duns anónimos crego e burgués,
favorables á controvertida política xelmiriana.
- A historia de Deodato,
fillo da beiramar esgrevia, sángue sueva a según mostraba noutro tempo a flava
cabe1eira e o duro lostregar dos ol1os ( ... )de familia de sérvos meio salvaxes ( ... )
Ouvira de neno o cantar da seréa e coñecía aos albos espeitros que na noite aluarada
celebran sacrifizos sanguentos na friaxe das pédras dolménicas (p. 28) (... )Era como
o testemoño vivo da revolta da noite e do pecado contra a laboura evanxélica do
Sant-lago, do Sto. Martiño, contra o sánguede todos os márfües e confesores (p. 30).
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Este é unha especie de pervivencia dun pasado pagán, pero o demo
actuante no mundo está representado por Silvestre de Númide. No mesmo
sentido cá historia de Deodato, pero esta vez reflectindo outro fondo étnico, está
a lenda da fundación da Lanzada (secuencia 6b) que «cecáis teña sido denantes
contada na esquencida lingoa céltiga» (63). Pola súa banda, a lenda da Raíña
Lupa (6c) retrotráenos ó momento da cristianización de Galicia e ás devocións
populares.
-Silvestre de Númide, crego asilvestrado que tén pauto co demo («Arcidiago
de Santanás dende Bergantiños ao Salnés», 35), ou personificación do mesmo
Satán, auténtico protagonista da secuencia 3, é unhas das personaxes máis
vigorosamente trazadas de todo o romance: «de cabelos longos, vestido ao
fidalgo probe con espada e o arco aespalda» (33), entra en escena dun «mal
xénio» que non o abandonará, proferindo improperios e ameazas contra DX. A
moza que endiaña nun muíño ás aforas de Compostela, nunha secuencia
narrada con grande axilidade e moi ben resalta será a que, introducida nun harén
mahometano, cativará Xdl en Toledo. Toda a secuencia afonda nos aspectos
irracionais da mentalidade medieval, tan do gosto do autor, e que constitúen
unha das vetas máis ricas do conxunto da RdX.
- Na secuencia 5a Un «Vello ainda barudo, peito de lobo na mar e na
guerra» (49), pero especialmente na 5b, un monxe do mosteiro de Bec na
Normandía ofrecen unha mostrados tipos humanos xurdidos da implantación
dos normandos no norte da Francia e embarcados na cruzada. O segundo
axúdalle a Xdl, que «dubidaba entre o cráustro, a cruzada e o camiño de Roma,
pra matar aquila tentación sensoal da natureza e da vida» (52), a tomar unha
decisión:
Rapaz es, ledo trobeiro ( ... ) Fái o teu camiño. Non procures a perfeición por a
penitenza e a soedade ( ... ) Tamén hai outa relixión nas armas e nos versos (p. 53).

- O Mestre Estebo de Fougeres (7 a) é un simple pretexto para que Xdl faga
un percorrido «turístico» pola Compostela monumental da época, deténdose
especialmente na Basílica e no simbolismo das súas fachadas.
- A secuencia 7c é un percorrido case «por orde de lista» polo contorno
eclesiástico de DX, despois de introducidos dous persoeiros como Oduario e
Gaufrido (6c) e antes da entrada en acción doutros dous persoeiros, Hugo e
Munio Afonso (8c). Como exemplo fortemente característico desta ansia do
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narrador por presenta-las varia sociedade da época, ben manifesta en toda a
obra, podemos presenta-lo seguinte parágrafo desta secuencia:
Dos catro arcidiagos ademais de Gaufrido e Oduario /os intelectuais/, Arias
Cipriániz parecía un mílite con vestiduras de crego e Xohán Rodríguez un sinxelo
abade paisano 23 (p. 78).

- O «vello de guedellas brancas» (84), como xa se indicou, revive na
secuencia 8a para os expedicionarios outra das polémicas que animou a vida
intelectual da igrexa medieval: a pobreza contra a secularización da igrexa.
«Soio ca probeza chegará o reinado de Cristo» (85).
- Nas secuencias 9a e 9b faise referencia, a través da narración das
vicisitudes do mosteiro de Samos e dunha breve historia dos mosteiros galegas,
á importancia da vida monástica na evanxelización de Galicia e na súa vida
espiritual.
- Na secuencia lla, a ambientación do Toledo da época faise a través
dunha visión paisaxística e urbanística da cidade (nunha hora moi propicia para
produci-lo efecto perseguido: a hora da sesta), e a través duns personaxes-tipo:
«Méstre Everardo, maguntino, fillo de Cluny, romao» que «se non atopa a
gosto» (117), e que pensa contemplando a cidade:
Na Germania ou na Sarmatia a relixión conquire pobos feros, bárbaros, mais
sinxelos ( ... ) Eiquí pouco importa coroar ca crus a torre das mezquitas. Istas xéntes
son vellas, sabias, prudentes .. Opoñen <liante da Fé a Máxia ( ... ) (Cántos doutores
encerra iste Toledo prontos a non ceder, curtesmente e afiar os argumentos do
Maldito contra nós? (p. 118)
Ben Said, de ilustre estirpe chegado dodeserto arábigo con Muza, limpo de
xerazón en xerazón ( ... ) mantiña tesoneiro o prestixio d'unha aristocracia ( ... ) Si
dinantes tiña que obedecer ao mogrebino ou ao sahariano porque agora non acoller
ao bárbaro do norte? Todos son iñaros e nádos pra servos ( ... ) Ben Said ouvía
indefrente, as badeladas d 'un convento (119-20).

Despois desfilan uns anónimos mozárabes vellos, reticentes perante os
recén chegados do norte, e Afonso VI, que
( .. .) folgaba arrodeado de luxas orientaes (...)Na sua entrana non entendía a
Castel a nin Burgos podía entendelo a il. Afonso amaba dous mundos diversos: a
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Europa persidida por a xigantesca lembranza de Calromagno, o Oirente cumiado na
xenerosa figura de Harum-el-Raschid. Tiña o lonxano ensaño de armuñizare
entramos mundos( ... ) (121).

Na seguinte secuencia (1 lb), o narrador chega mesmo a facer falar ás
cidades de Toledo e Sant-Iago.
- Na secuencia l lc, un anónimo vello soldado aparece coa función
exclusiva de rememora-la derrota de Sacralias.
- Na secuencia 14a, uns cabaleiros casteláns limítanse a lembra-la lenda
de Fernán González e un letrado monxe pasa fugazmente para ofrecerlle a
Xelmírez a reacción castelá ante a marte de Sancho II perante os muros de
Zamora.
-A confesión de Raimundo de Pardiac con DX (16a), na que desprega o
·seu «curriculum vitae», presenta un ferrnosísimo treito da vida, arrebatada
palas paixóns máis feras e elementais, da nobreza feudal da Francia. Este é o
primeiro cadro dunha exposición de engaiolantes lendas feudais que se nos irán
presentando no traxecto francés.
- O relato da vida de Roberto de Liége (17a) é unha boa mostra das
motivacións dos cabaleiros da época para enrolarse nas cruzadas, e sementa a
confusión e a dúbida no espírito de XdI Na secuencia l 7b, Boaventura de
Beaucaire representa un tipo de «letrado e patriota, non conforme ca
Ecumenidade do Santo Romano Imperio» ( 178) que especula coas raíces
célticas do país de Oc. O hispo de Tolosa, «franco, xentil, amigo de compor
belidas trovas, de beber o viña cos petrucios e beilare en rolda cas mociñas de
brazos nus» ofrece unha rápida visión da historia do ducado de Aquitania e fai
unha gabanza de Guillerme IX ( 17 c).
- Estebo de Dol ( 18a), que tén un papel na trama, pois advirte a DX do
perigo que representa Raoul de M., serve como vehículo de expresión da
simpatía, de raíz ideolóxica e fondura case telúrica, que Otero P. manifesta
continuamente polos celtas:

Estebo de Dol ( ... )non falaba a lingoa franca i-esmaltaba seu latín de céltigas
páusas e acentos( ... ) Av encellados por a étnica irmandade Gelmirez i-Estebo de Dol
falaban longamente (183).
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- Geraldo de Gourdon (18d), hispo de Cahors, é o prototipo de intelectual
a quen amolan os conflictos da Igrexa co Imperio, en canto incomodan a súa
vocación erudita, ó xeito antigo:
Pra esquencere sua cativeza de xenio xuntaba unha escolleita biblioteca e
cavilaba gastar as noites do inverno escribindo no albo pergameo un libro de outa
simbólica ( 189).

- W alter de Hirschau ( 19c) transpórtanos ó mundo dos mosteiros
xermánicos, situados no ollo do furacán provocado polo loita das investiduras
entre o Emperador e o Papa.
- Un dos momentos intelectualmente e mesmo emocionalmente máis
intensos da obra constitúeo o encontro de DX con Anselmo de Bec, unha das
figuras sobranceiras da metafísica e a teoloxía medieval, de quen se nos narran
as penosas vicisítudes que tivo que afrontar por permanecer firme nas súas
conviccións antes os poderes do século (19d). Na p. 205 explicítase o valor
simbólico desta personaxe: /DX e os seus acompañantes/ «Tiñan diante en
carne mortal ao vivente símbolo da traxeida da Eirexe cinguido xa das aas
anxélicas do trunfo» 24 •
- A historia-lenda de Ana de Montreuil e o castel o de la Ferté (20) constitúe
un dos máis fermosos e efectivos cadros da vida feudal que se nos narran na
obra.
- Un caso moi especfal constitúeno dous personaxes de grande importancia histórica e relación documentada con Santiago, que aparecen nas secuencias 21 b-e, un dos momentos de máximo clímax no romance: Hugo, o abade de
Cluny; e mais Gui de Borgoña, irmán do Conde de Galicia Raimundo,
arcebispo de Viena do Delfinado e futuro Papa Calixto 11. O primeiro é
presentado nunha imaxe absolutamente idealizada, «Hugo de fermosa vellez
riseira e santa faciana» (218), e provoca unha reacción case-mística en DX,
«moito tempo don Diego axionllado acarón do abade deixou a ialma bogare no
éther de subrimes esferas» (218), que o fortalece na súa determinación:
¡Metropolitán de Oicidente! Ista frase, chama inmorrente rubía acesa na cinza
miragrosa da coba apostólica, queimaba i-eisaltaba a enerxía da terra e da xente
galega, a chamada a gobernare os lindeiros do mundo, a franqueada cara o infindo
além da mar e da ialma (... )Estaba disposto a dare o paso esencial na dinificación
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da eirexe ( ... ) Eisaltado por o sentimento tamén ao tempo xurdio deber ispirado na
levián enerxía criadora, D. Diego ergueuse rexo de esprito, confiado ( ... ) (219).

Tamén Gui é descrito dun xeito moi idealizado, mesmo hiperbólico, pero
con máis atención ó seu aspecto físico e humano:
Comitiva arcebispal. A do craro Arcebispo de Vienne Gui de Borgoña. Por
natureza e por esprito un amigo de Compostela./ A simpatía do gran señor humán
e cortés amedraba en Gui por o senso ispirador do seu vivir. Sen ser monxe
amostraba na faciana grave, na fala, nos xestos, aquila eleganza que soio pode
prestare o recollimento na contempración das Verdades eternas. Frol de seu tempo,
da sua caste e da terra xenerosa e montesía ( ... ) eixemprar alianza de cabaleiro e
crego, xentil dinidade, piedade, comprensión, fina política, devoción ao programa
redendor dos grandes Pontífices ( ... ) (p. 220).

O contraste entre os dous é explicitado máis adiante, ó tempo que se
introduce a DX nun plano non inferior ó deles:
Locía no abade a santidá e o froito do costume de coñecer as almas, no
arcebispo o seguro senso das realidás, queimábase en Gelmirez a xenerosa ambición
do dreito da eirexe do Sant-Iago» (222).

Un «monxe proenzal» é encargado de informarnos dos antecedentes
familiares de Gui (pp. 221-2).
Noutra orde de cousas, coido que é procedente lembrar que a entrevista
entre DX e Hugo de Cluny é un feito histórico, se nos guiamos da Historia
Compostelana, e os termos nos que se expresa Hugo no romance son paráfrase
dos que lle atribúe aquela crónica. Tamén é certo que, na realidade histórica, a
intervención de Hugo de Cluny debeu de ser decisiva para que DX atinxira o
seu obxectivo.
- Humberto de Saboia (22d) aínda que ten un papel efectivo no
desenvolvemento da trama, como guía da pasaxe dos Alpes, é presentado como
un nobre feudal exemplar, que rexe os seus destinos en completa independencia
dos máis potentes poderes da terra:
Verdadeiro rei dos montes ( ... ) Ceibe como as neves, non pendía do Rei de
Francia nin do Imperante, nin poidera o duque de Borgoña conquerilo ( ... )Non foi
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axote sinón amigo e vixía dos vieiros cinguidores das grandes rexións da Catolicidade
(p. 238).

- O patricio-embaixador veneciano que aparece na secuencia 24b, aínda
que ten un papel relevante no desenvolvemenio da trama, pois lle axuda a DX
a burla-la vixilancia imperial, aparece tamén representando como tipo social
bastante exótico, do arredado norte de Italia, case máis preto de Bizancio ca de
Roma, pero respirando os aires dun mundo novo, superador das vellas forzas
representadas polo Emperador e o Papa:

Xusgaba o patricio valeiras as loitas que atreboaban o mundo: -Son fantasmas
xigantes e moles. Non entenden a nova maneira que van adiquirindo as cousas no
mundo. Xa os imperios non son posibiles ( ... ) Sabedes quén son os donos do pórvir?
Pois os concellos, as repúbricas comunás (259).

- Matilde de Toscana, que contribúe á _realización da viaxe de DX
ofrecéndolle a súa protección (e así acha xustificación para a súa comparecencia na obra, secuencia 24c) é un dos grandes persoeiros da época, presentado
dun xeito case ideal:

Diante, os trompeteiros e paxes fermosamente vestidos, logo a garda de cen
doncels, eisprendentes de brilantes armaduras, no centro do bosque de lanzas a
Princesa, montada en égoa branca regalo do Papa, cos dinatarios da corte cuase rial
levando

a dreita seu confesor Frei Anselmo de Lucca (264 ).

Ela, xunta a Humberto de Saboia, presentan a fasquía máis positiva da
impredicible camada dos feudais.
- O burgués florentino Guido della Gherardesca é o segundo «tipo»
italiano que se nos presenta na obra (24d), e, aínda que cunha caracterización
física bastante desemellante, non está moi distante do patricio veneciano na
perspectiva ideolóxica:
Branco, esmaciado, apesares do seu saber non participaba da psicoloxía dos
' clércs ' inda compracendose na sua doita conversa, mandaba n' il un patriotismo
eisaltado: -Considerade a Italia .. Eiquí /en Firenza/ estáse criando na fragoa das
cativas loitas civís a xerazón destiñada pra mandare no mundo (2667-8).
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-Na secuencia 25c, a técnica utilizada na presentación de Toledo vólvese
empregar na presentación de Roma, cun plano de conxunto e no desfile de
personaxes e turbas anónimas estereotipados. Así:
O arquitecto Mestre Paulas, que
... cavilaba paseiando na serán

a soma negra dos alciprestes (... )Pensaba no novo

pulo das artes na Borgoña, na Aquitania, na Lombardía, doéndose que Roma
esmagada por o f~rmidábel pasado non frolecera no novo maio das Artes ( ... ) (278-

9)

Xohán de Siena, a enigmática personaxe que xa aparecera camiño do
castelo de La Ferté, que
... agardaba a chegada do amigo perito nas Artes máxicas pra que no recanto
mais escuro das Termas de Caracalla,

a lus fedehonda de unha antorcha, lle léra o

libro do Papa Bieito IX, Grimorio a cuio esconxuro terribele galouparían lexións de
demos ( ... ) (279)
Nos desertos corridores, nas «cavea» e «vomitoria» ateigados de pechos
silenzos bulían, silandeiras larvas, as somas de ladroes e asesinos» (279).

A imaxe miserenta dos xitanos acampados nas aforas:
Non durmía o barón Pirleone no forte castelo da Illa Tiberina. Finxía na teebra
orío facianas de afogados ( ... )O barón ollaba con xenreira angustiosa axigantárense
no ceu estrelecido as torres de Letrán. Contaba os homes, as armas ( ... ) (280) .

Despois preséntase a visión das igrexas que inzaban a cidade eterna.
-'

VISIÓN CRÍTICA E CONCLUSIÓN: IDEOLOXÍA, HISTORIA E
FICCIÓN
Unha visión crítica de conxunto do romance debe apuntar antes de nada
para o escoramento que produce a atrofia da fábula amorosa de XdI e a
hipertrofia da ambientación ideolóxica-histórica da viaxe xelmiriana, que
lastra, e ás veces vara, a narración.
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Nos tres prime iros capítulos preséntase unha Galicia que agrama, turrando
con decisión dunhas raíces fundidas no fondo étnico céltico, desenvurullándose
<!índa o fosco manto da paganidade da que os suevos non a deran liberado, unha
Galicia en pleno proceso de asunción da renacen te cultura europea.No capítulo
catro, desprégase unha imaxe da Hispania que, puxando aínda por libertarse do
xugo ismaelita, recén e aínda non completamente ingresada na etapa dourada
da sociedade feudal europea, que o peso da formidable canga musulmana fai
tantariñar. A visión de Francia, madureiro dos froitos do feudalismo, e xa no
limiar do espertar do século doce, é apoteósica: durante os dous capítulos que
se ocupa dela, despois do engado da lenda carolinxia que ocupa o capítulo
quinto, o autor, como embriagado de atordoadores incensos, afonda máis e
máis nun asolagamento hipnótico na conmovedora e alucinante atmosfera
cultural e relixiosa do medievo: ó tempo que o narrador se chuza de resollo nela
coma nunha corga interior, énos exhibida e exaltada, sen deixamos alentar, ata
o paroxismo. Xurdimos do soño visionario abalados pala acción febril coa que
comeza o capítulo oitavo, e a partir de aquí, na Italia burguesa e citadina,
espreitan os xermolos de decadencia e ruína final que destruíran implacablemente o maravilloso edificio da sociedade feudal.
A RdX inscríbese plenamente no ciclo de romances «culturais» que O.P.
escribiu entre 1930 e 1935, no que se inclúen, segundo estableceu Carlos
Casares (1982:107-26), Arredor de si (1930), Fra Vernero (1934) e Devalar
(1935); ~ máis precisamente, tamén hai que considerala, xunto a Fra Vernero,
no contexto da súa novelística «histórica» 25 • Tendo en conta que o noso autor
non coñece a especialización nun xénero literario ( ... ) temperamental mente, nega a
delimitación rigurosa dos xéneros literarios( ... ) pode abordar calquer xénero e mesturalos
todos (Carballo, 1981 :664 ),

tampouco non é descamiñado situa-laRdX por de par doutras obras súas, ó xeito
de N. Dulin (1987:404-5), como o Ensaio Histórico sobre a Cultura Galega.
De certo, considerando as tendencias ideolóxicas, as inclinacións intelectuais, as querencias sentimentais e os gustos estéticos de O. Pedrayo, é
absolutamente doado de entender que o seu estro creador se fixase nunha figura
como a de Diego Xelmírez, tan sobranceira na historia galega e hispánica como
ignorada ou maltratada pala historiografía española26 , o grande protagonista do
renacer románico de Compostela e de Galicia, cun significado na historia
galega comparable ó do Cid na castelá27 • Para O.P., o románico
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non é unha época dunha historia: é un momento feliz de absoluta identificación entre
a idea e a forma( ... ) Galicia pode explicarse completamente como céltica, barroca
e románica (1982: 123).

Neste contexto
dominando a primeira metade do século XII xorde un carácter, ás directrices do cal
seguen obedientes os tempos posteriores: Diego Xelmírez ( ... ) É este home, galego
e europeo, un dos primeiros europeos da Península, a encarnación dos anhelos do
tempo románico» (1982:124).

Por outra banda,
o cristianismo en Galicia foi e é románico, sensitivo, incorrecto, apaixonado,
familiar( ... ) A época románica -non dubidaremos en afirmalo como producto da
observación e experiencia directa- significa a completa cristianización de Galicia
(1982:143).

En fin, coido que a obra que estamos a considerar encaixa sen ningunha
violencia no esquema ideolóxico-estético do autor, tal como está exposto e
desenvolvido nas intervencións nestes «Coloquios» de A. Torres Queiruga, X.
R. Barreiro e X. Beramendi, e que enumero a grandes riscos: a súa visión de
Galicia impregnada de catolicismo, concebido este non desde unha perspectiva
intelectualmente teolóxica, senón vivido franciscanamente, dotándoo dunha
proxección panteísta; a ldade Media como época na que se realiza unha
xerarquización plena do cosmos, e polo tanto pretensión de retomo ó mundo
simbólico medieval; a idealización da orde social medieval, baseada na
economía agraria; a valoración negativa da burguesía; a concepción organicista
da nación (co seu carpo e a súa alma); o esgotamento das culturas mediterráneas
fronte ó florecemento da civilización atlántica; a visión providencialista da
historia de Galicia; ecumenismo europeo da idade media; momento histórico
de identificación absoluta entre o occidente e o cristianismo. Como expresa
atinadamente Carballo Calero (1981 :669):
Aínda que Otero se coidou, mediante unha documentación minuciosa, de
evitar os anacronismos, a interpretación da figura do protagonista, está feíta desde
os supostos ideolóxicos do propio autor, o cal, endebén, verdadeiramente artista,
nesta, como en todas as súas novelas, céibase en conxunto das cadeas que a
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propáganda dunha fe soe impoñer a un autor comprometido( .. .) A actitude do autor
cara a Xelmírez é apoloxética, Xelmírez é verdadeiramente un heroi.

Antes de rematar, voume referir brevemente, á luz das consideracións
recén apuntadas, ó momento da carreira de DX escollido polo autor para
desenvolve-lo seu romance. (Por que non romantizou a consecución do
arcebispado para Compostela, cume da carreira do prelado compostelán?.
Algunhas actuacións históricas de DX foron controvertidamente valoradas
polos galeguistas de «Nós»: DX afondou a súa implicación na turbulenta e
revirichada política hispánica do momento, á que se podían atribuir como
consecuencia que ensombrecerían para os seus apoloxetas a categoría do
persoeiro, por exemplo: as revoltas comunais de Compostela de 1116-7, a
independencia de Portugal, a ascensión de Afonso Raimúndez, suposto rei de
Galicia, ó trono hispánico, coa conseguinte perda dun soberano galego 28 • Coido
que isto explicaría a prudente escolla dos primeiros pasos do curriculum vitae
do xenial mitrado xacobeo.
Rematarei o meu longo artigo coa valoración que a obra lle merece a dous
dos seus máis autorizados críticos. Para Carlos Casares (1981:121-2),
Esta é unha novela culta, sen a penas acción, na que o obxecto principal é a
exposición literaria da concepción cultural de Otero sobre o século de Xelmírez e a
exaltación do protagonista (... ) Toda a novela está traspasada pota idea dunha
Galicia europea, intimamente ligada á cultura do seu tempo ( ... ) a través das
pelerinaxes, pero impedida políticamente polo peso do imperio toledano( ... ) Nunha
novela coma esta, na que o portagonista non é tanto un home coma unha idea, os
acertos descansan non no colorido e forza das descripcións, pese a que as hai moi
fermosas, senón no fulgor das imaxes e na captación de certos matices na interpretación cultural da Idade Media galega e da súa significación no conxunto da
civilización europea.

A xuízo de Anxo Tarrío {1988:111), a RdX é,
tal vez, la más densa pero también atractiva de toda su producción novelística
( ... ). La visión mágica propia del mundo medieval, el empaque épico del purpurado
y el contrapunto fantástico, que se incorpora a la novela a través del personaje Xoán

da Isoma, hacen del relato oteriano una verdadera obra maestra, una especie de
summa literaria en la que el autor nos da la medida de sus conocimientos históricos ,
pero también de la novela bizantina, caballeresca, pastoril, etc., que la literatura
gallega( ... ) no pudo desarrollar en su momento.
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NOTAS

1·.

V. Camilo Flores, «Otero Pedrayo en Roncesvales», El Correo Gallego, l 7-V-88, p. 30.

2.

Soamente anotarei aquí que as abundantes citas literarias que aparecen estradas por todo
o texto (e que en ocasións me resultaron ilocalizables, e por ende, inverificables), nas que
O. P. ostenta unha atordoante capacidade para aducir textos memorizados (como é co caso
comprobado do monxe Raoul Glaber, p. 6) e un indisimulado regusto pola lingua latina
(ás veces cheguei a preguntarme se nalgún caso non improvisa para despistamos ós
futuros procuradores das súas fon tes literarias), colaboran de boa gana para a ambientación
medieval do romance en calidade de proposta cultural. Entre as influencias literarias na
obra, R. Carballo Calero ( 1981 :669): «Páxinas hai no Xelmírez que poderían figurar sin
violencia nunha novela de Sir Walter Scott. Pero neutros aspectos achámonos a menor
distancia de formas máis modernas de novela histórica: Flaubert, Merejkowsky». N.
Dulin (1987:442), máis con_cretamente, suxire que «las piedras preciosas tratadas en tres
momentos de la Romeiría nos llevan con seguridad a Huysmans y a sus Des Esseintes».

3.

Sobre isto, véxase Otero Pedrayo (1929), 96-99, onde nos pón en antecedentes sobre o seu
interese pola HC e a figura do prelado compostelán: «Lémbrome dos días do Instituto,
cando algunha vez, deixando o balbordo dos cráustros acougaba no silenzo da Bibrioteca
de Ourense (... ) Eu confeso que agarrando algunha crónica vella sentía as poucas páxinas
os olios cheos d'area e unha envexa tola de pasear poi-os fondos camiños animados poi-

ª primaveira ( ... )Con todo, lémbrome ben, cando a casoalidade fíxome coller o tomo XX
da 'España Sagrada'. Apesares da miña iñorancia eu sentía unha frouma pecha das
páxinas, un latexar de vida, un intrés enorme. Alí xentes alonxadas de nós poi-o tempo e
que nos anos de adolescenza figuraban mais distantes, falaban e vivían, iban e viñan,
atafegábanse por mil asuntos .. O vello códice pubricado po-o P. Flórez aínda agarda a
necesaria edición popular e anotada qu'a poña o alcance do púbrico ( ~..)No testamento
de Odoario, na compostelán, na crónica troyana, nos canzoeiros, nos nobiliarios, hai vida
e intrés (... )No latín da 'Compostelana' hai verdes paisaxes, o ritmo das arquiteituras que
s ' erguen, o infindo rumor do pobo, paixós grandes e pequenas, cuquerías e procedementos
de cacique, documentos que falan, unha familiaridade c'os camiños do mundo propio da
crecedeira universalidade de Compostela( ... )» . Por certo, que a razonabilísima queixa
sobre a carencia dunha edición da Historia Compostelana_aínda é actual 51 anos despois,
pois aínda ternos que manexa-la edición de Enrique Flórez ( 1765) no tomo XX da 'España
Sagrada' (reeditada en facsímile pala Real Academia de la Historia en 1965). Existe unha
traducción ó castelán de M. Suárez, editada con útiles prólogo e notas de J. Campelo:
Historia Compostelana, Santiago, 1950

4.

Estes dous últimos aspectos serán obxecto de consideración no prólogo que estou a
preparar da miña edición da obra e nun artigo independente que verá luz proximamente.

5.

Non era aínda arcebispo, interesa destacar isto, como axiña se verá. A primeira viaxe a
Roma fixéraa Diego Xelmírez pouco antes do seu nomeamento como bispo ( 1100). Antes
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des ta data, xa traballara como secretario de Raimundo de Borgoña -recén nomeado conde
de Galicia polo seu sogro, o emperador hispánico e conquistador de Toledo Afonso VI.
A obra máis recente e completa sobre a figura histórica de DX é de R. A. Fletcher, Sant

James' s Catapult -The Lije and Times of Diego Gelmírez de Compostela, Oxford, 1984;
da que estou a preparar unha traducción ó galego, xunto ó profesor David Mackenzie, que
espero non tardará en ve-la luz. En galego, témo-la xa algo anticuada (a ed. orixinal é de
1949) de G. Biggs, Diego Xelmírez, Vigo, 1983.
6.

De Braga dependera en tempos a diócese de Iria, pero estivera efectivamente deserta por
culpa da invasión musulmana ata 1070. A primacía de Toledo permanecera longamente
apagada polo goberno islámico da cidade, e acababa de ser reposta pouco despois da
'reconquista' da cidade, en 1085.

7.

Lembrarase que Calixto 11, is to é, Gui de Borgoña, era o irmán do daquela finado
Raimundo, Conde de Galicia.

8.

Os primerios son abundantísimos en toda ·a obra: sirvan como exemplo a biografía do
abade Raimundo de Pardiac ou a lenda de Ana de Montreuil e o castelo de La Ferté.
Podemos pór como exemplo dos segundos: o encontro co conde Raimundo de Galicia, con
base histórica; a estadía de Margarida na casa dos Frangipani, ou ben o encontro co
embaixador veneciano en terras italianas, totalmente ficticios.

9.

Concretamente, no seu libro 1, capítulos xvi-xvii (1765:42-50).

10.

Reproduzo as lecturas da primeria edición, pero permitinme corrixi-las erratas evidentes,
que excepcionalmente, e por vía de exemplo, indico nesta cita cos asteriscos.

11.

Sobre o tratamento de DX pola historiografía posterior, v. o libro de M. Murguía, Don

Diego Gelmírez, A Coruña, 1897 (hai ed. máis recente en Buenos Aires, 1943).
12.

Quizabes haxa confusión ou atribución dunha numeración distinta á habitual en dar como
finado a Guillerme IX de Aquitania.

13.

Antes formaban parte das Gesta Compostelana, v. para isto López Alsina, 1988:46-93.

14.

Fáiseme inevitable lembrar aquí a escena narrada por X. L. Franco Grande ( 1987: 1O) do
seu primeiro contacto con Otero, cando este, contemplando un cadro de Colmeiro que
representaba unha malla, improvisadamente, desabrocha en evocacións: «Don Ramón
evocou as mallas que ~l coñecera, o rexo batelar dos mallos, as <lúas ringleiras de homes
acamados que cos seus pértegos se acompasaban, baixo o sol de xullo ou de agosto,
enchendo a eira co monótono fungar dos mallos, despois das rápidas reviravoltas dos
pértegos no bico das mangueiras ( ... )»

15.

A tendencia a connotar etnicamente a paisaxe é unha constante na obra oteriana: «Xohan
da !sorna lembrábase de certa antiga historia adeprendida dos beizos do seu abó ( ... )
Cecáis teña sido dinantes contada na esquencida lingoa céltiga que soilo despois e sempre
saben falar as fumas e os bosques» (pp. 62-3).
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16.

Escusamos salienta-la importancia que O.P., coma a maioría da intelectualidade galeguista
que o acompaña e o precede, lle concede ó compoñente étnico na constitución das nacións
(xa deixamos apuntado tamén como, misteriosamente, o fondo racial tamén forma parte
da configuración da paisaxe), pero si que interesa subliñar que as orixes étnicas dormen
tamén no inconsciente dos individuos, por exemplo en DX: «por o fondo do seu espirto
espallábanse lembranzas de pobos camiñando, das falas escuitadas de neno nas campías
esmaltadas de dólmens» (292). Tamén Xdl sente ás veces como se remexe no seu interior
un pouso racial imposible de pechar en fórmulas racionais: «Ca pirmeira luzada do dia
esprimehtaba unha misturanza de medo e pracer cando entrando no mesto seo das
frorestas, un silandeiro camiñar de somas espertáballe pecadentas lembranzas dun culto
antigo gardado no mais fondo cecais da ialma do pobo» (p. 26). V. máis adiante, a simpatía
céltica que une a DX con Estebo de Dol.

17. DX pronuncia, canta ó longo do romance dúas misas con candanseu sermón: en Burgos
( 141) e o máis extenso, en Auch, ( 171-4 ). Tamén destacan o seu discurso para o cabido
en Compostela (78-80) e a misa cantada que celebra en Cluny (225). A importancia da
verba e a voz na caracterización da personalidade de DX había tempo qut? cativara a
imaxinación de O.P. Xa lemos en O.P. (1929:96-7, 98-9): «Don Diego -Don Sant-Iagoestá presente en todal-as páxinas, dinamizándoas /da HC/. Síntese pisar rexamente poias rúas, poi-os camiños, poi-os salós dos pazos. Percíbese o encello enrugado poi-a
vontade, o fino sorrir do político, as máscaras con que moitas veces rocobre a sua
labourada i-enérxica faciana galega, o pracer sporti vo con que se mergulla nas compricaciós,
os además apaixoados ou prudentes, e sobre todo a grande voz do prelado mandando,
aconsellando, improrando (... )A ideia do Prelado foi servida por unha calidade tamén
necesaria pr'o trunfo: a elocoencia (...) Precísase un estudo psicolóxico do grande prelado
e do seu tempo. Un tempo de paixós e loitas entre fortes señores, un pobo que s'orgaíza,
e novas cousas que bulen poi-o mundo. Xelmírez canaliza en certo sentido a historia da
Galiza. Impón o ritmo da sua persoalidade. E n'ista laboura non tivo a menor parte a
palabra de D. Diego ( ... )».
No Ensaio Histórico da cultura galega (1982: 133) achámo-la explicación do interese de
O.P. por remarca-la importancia da elocuencia de DX: «Abúsase moito da pretendida
raposería do Prelado, como querendo confirmar nel o único carácter sicolóxico que os
enemigos de Galicia atopan nela. Estese outros discursos, en moitos momentos decisivos,
proban o contrario».
18. En termos case idénticos na p. 62: «Pouco mandaba o ensoño no esprito aitivo, enérxico
de D. Diego. Mais desceu da torre c'outra vontade nos ollos, e no peito a fé sen dúbidas
no seu destino. »
19. Con todo, despois da homenaxe fúnebre ó capitán, dísenos que «finadas as derradeiras
sequencias fio de novo Gelmirez o enérxico xéfe dos galegos e dispuxo seguir o viaxe sen
perda de chisco de tempo» (p. 255).
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20.

Xessé remite ó Libro de Xessé ou Xosué, do Antigo Testamento, que narra a conquista de
Israel polos xudeus e ó que pertence o famoso episodio da tomada de Xericó. Moitas das
figuracións das Cruzadas e, polo tantp da reconquista peninsular, foron tomadas deste
libro na Idade Media. Macabeo remite ós dous Libros dos Ma cabeos, derradeiros libros
narrativos do Antigo Testamento, que contan a rebelión dos xudeus contra a dominación
helenística (c. 160 a.C.) en reivindicación das súas liberdades. Polo tanto, coido que este
parágrafo hai que interpretalo no sentido de que DX se sentía máis comprometido coa súa
terra (Galicia) cá coa guerra da Reconquista hispánica.

21.

Un personaxe histórico deste nome aparece como maiordomo dunha terra naHC (I, 25.2)
e como mílite (cabaleiro) doador de terrras á igrexa compostelana (HC, I, 31.2), tal como
se recolle na RdX.

22.

Na HC I, 341.8 aparece un personaxe con este nome vendéndolle unha vila a DX.

23.

O último, ademais dos tamén presentes abades Vimara e Pedro de Cuntis teñen a súa
existencia histórica garantida pola HC (por eex., en I, cap. 20) e dos publicados por López
Ferreiro (Historia de la SAMI de Santiago, 111, *,p. 53, apéndices IV, p.30 e XXIII, p. 72).

24.

A súa personalidade está tamén resaltada no Ensaio Histórico (1982: 132): «Anselmo,
piamontés de Aosta, monxe da abadía normanda de Bec, metropolitano de Cantorbery, un
puro occidental ( ... ) cunha intuición xenial, inventa a Escolástica( .. .)».

25.

Aínda que, como di Carballo Calero (1981 :668, n.7) «Nun sentido, todas as novelas de
Otero Pedrayo son históricas».

26. Sobre is to , xa M. Múrguía alzara a súa voz de protesta, especialmente en Don Diego
Gelmírez ... , cit.

27.

O paralelismo está nitidamente suxerido no artigo de O.P. (publicado baixo o seudónimo
«Santiago Amaral ») «La Historia Compostelana. Crónica de Europa», Misión, 1944, p.
14.

28 . Nesta liña, v. Castelao ( 1961 :277): «Os gal egos ademiramos o talento caciquil de
Xelmirez; pero non estamos tristes por iñorarmos a data da súa morte e a sepultura en que
xace, porque traicionou os nosos anceios e desviou as nosas enerxias, creando un
Emperador para Toledo en vez de formar un Rei para Compostela».
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A LINGUA DE OTERO PEDRA YO

Manuel González González
Universidade de Santiago de Compostela

Facendo un reconto obxectivo do léxico de Otero Pedraio resulta ser un
escritor non máis rico neste aspecto ca outros compañeiros de xeración, como
por exemplo Vicente Risco. Pero, cando lemas calquera das súas obras, a
impresión que nos produce é ben distinta, a dun escritor dunha riqueza verbal
verdadeiramente exuberante.
¿Como se pode explicar este paradoxo, esta especie de contradicción entre
os medios utilizados e o efecto conseguido? A razón fundamental, ó lado
doutros factores, é, ó meu ver, a seguinte: Otero foxe conscientemente no uso
que fai da lingua galega das palabras que son comúns ó castelán. Esta preocupación de Otero coido que se pode inferir da lectura de calquera fragmento
da súa obra escollido ó chou.
E para compensar esta eiva, esta lagoa do seu lexicon bota man dunha serie
moi variada de recursos, entre os que nos limitaremos a sinalar algúns dos máis
relevantes:
1. Creació~ de derivados inexistentes na lingua común, sobre bases que si
son usuais na fala diaria, tal é o caso, por exemplo, de desamorados (formado
probablemente a partir de enamorado, co cambio do prefixo en- por des-),
impodente ( < podente <poder), angaceiras («os ollas e as mans angaceiras
do Martuxo apañaban todo para a súa porta»), onde crea un adxectivo a partir
de angazo para indica-la cualidade de apañar todo o que atopa, como fai o
angazo, aplicada ás mans do Martuxo. É notable a súa preferencia por adxectivos
pouco comúns formados sobre substantivos, que substitúen frecuentemente á
frase preposicional de+ substantivo, como acorre, por exemplo, en panos sedáns
(no canto de «de seda»; adxectivo que probablemente Otero aprendeu nas súas
lecturas de Rosalía) ou en aire abrileiro (en lugar de «de abril»).
Esta capacidade creativa de Otero Pedraio, este dominio dos recursos de
formación de palabras novas (sobre todo adxectivos) produce a impresión dun
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enxebrismo extraordinario e dunha opulencia léxica esaxerada con relación á
realidade obxectiva.

2. Manipulación e extorsión do aspecto formal das palabras que son
comúns ó castelán, para facelas máis diferenciais. Isto dá lugar.
a) unhas veces á creación de hipergaleguismos: soma 'sombra', extrano
«extraño», ensoado «ensoñado», sagrestado «secuestrado», ámbidos
«ámbitos», podeiroso «poderoso», etc.; ás veces, trátase de deformar
castelanismos totalmente transparentes: carreteira «estrada», rién
«refén», crella «querela», cochi/a «coitela», olivanar «ganduxar» (deformación do cast. hilvanar), fedehondo «fedorento» (sobre o cast.
hediondo), etc.
b) outras veces á adopción de vulgarismos: retos «réditos» ou «xuros»,
lingoas «linguas», roeiros «rueiros», sacrestar «secuestrar» (e mesmo
hipergaleguizado en sagrestar), etc.
c) á substitución frecuente do sufixo -dor (común ó castelán) por-doiro, que
o noso escritor considera máis característico do galega: lembradoiros,
tentadoira, trunfadoiras, vibradoiro, tentadoira, etc.

3. Forzamento do contido semántico propio da palabra galega, dándolle un
uso metafórico chocante, para evitar ter que utilizar un término común ó
castelán. Por exemplo:
«Os homes son máis abaladizos do que antes».
«Daquela non eran os homes abaladizos nin as vontades irtas».

Onde abaladizo quere indicar «cambiante», «inconstante», referido á
vontade humana. Otero Pedraio pref~re botar man dunha voz referida na fala
común a obxectos físicos (como por ex., unha árbore ), e figuradamente utilízala
tamén no sentido moral. Deste xeito produce no lector unha impresión de
novidade xerada por certo choque nas relacións de compatibilidade semántica
que deben existir entre os distintos elementos que constitúen unha frase.
Algo semellante podemos dicir do uso do verbo escolmar en contextos coma
os seguintes:
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Escolmou por turreiro o grande curro estrado de palla. (Onde quere indicar «escolleu», «elixiu» );
«mais co zoño do home e coa esperanza do trocamento da vida, escolmou
o calar o seu desexo». (Onde parece indicar «optar por»).

Ou da utilización frecuente do verbo xunguir co significado de «unir». E
é a mesma sensación que sentimos ó atopamos co verbo apañar (co significado
figurado de «captar», «percibir») eco adxectivo ceibadora («liberadora») no
parágrafo seguinte:
«OS seus olios apañaban a severidade da paisaxe, para outros medoña e
triste ira, para el fermosa e ceibadora».

4. Utilización de arcaísmos léxicos, tal é o caso do adxectivo outo
(procedente do latín a/tu), que hoxe só se conserva fosilizado na toponimia, e
.que foi substituído na lingua moderna pola forma culta alto. Pois ben, Otero non
só utiliza a forma arcaica outo, senón que mesmo crea a partir dela adxectivos
derivados como oután e outaneiro:
«Polo ar oután e despectivo do home»
«Lía coma se fose un verso(. .. ) a lenda outaneira»

Este uso de arcaísmos esténdese tamén á sintaxe, onde se pode apreciar
unha presencia moi alta do futuro de subxuntivo:
«Co medo que Deus se esvaecer»
«Había papear o conto cando lle conviñer»
«desentóñese como puider e procure o seu camiño»

5. Esta impresión de novidade, e ó mesmo tempo de afastamento do
castelán, é a que produce un recurso utilizado algunhas veces por Otero,
consistente na substitución dun adverbio por un adxectivo concertando case
sempre co substantivo suxeito. Tal ocorre, por exemplo, en:
«Tivo medo a chegar tardeiro». (Onde o esperable sería o adverbio tarde).

6. Quero salientar aínda outro recurso sintáctico utilizado por Otero
Pedrayo coa finalidade que sinalamos ó comezo. Trátase da interpolación do
adverbio non entre o pronome átono e o verbo:
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«Soaba afreixa na mañá cada vez máis lonxe, ata se non escoitar»
«Desviándose dela, para lle non/alar»
«Había de esgazar coas mansa quen lle non soubese gardar respeto»
Tratamos de salientar nesta breve exposición como a situación «anormal»
de Galicia, con <lúas linguas en conflicto dentro do seu territorio, condicionou
a elaboración do modelo de lingua utilizado por Otero Pedrayo na súa
producción en galega. O escritor trata de distancia-la súa lingua o máis posible
do castelán, e para iso bota man dunha serie de recursos que afectan ó seu léxico
(tanto no aspecto do significante coma do con ti do semántico) e a determinadas
construccións sintácticas. O. Pedraio trata de afirma-la propia identidade de
Galiciano terreo lingüístico, pero is to faino ás veces partindo do castelán (aínda
que sexa para reaccionar contra el). O castelán é, pois, un factor que condiciona
visiblemente o modelo lingüístico de Otero. Non esquezamos que a presencia
subxacente da lingua de maior prestixo é un fenómeno típico das situacións
diglósicas, nas que os textos producidos na lingua B corren o risco de
converterse en contratextos da lingua A. Con todo, non quero rematar, sen
deixar ben patente que O. Pedraio supera con moito a simple contestación do
castelán, e profundiza dun xeito admirable nas posibilidades que lle ofrece o
sistema lingüístico galega, ó que achega a súa excepcional capacidade creadora.
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