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LIMIAR
Dicía Otero Pedrayo que as terras de Trasalba foran
as súas mestras en xeografia. É certo. Desde neno,
situado na solaina da casa, o futuro escritor aprendeu
a contemplar a serra Martiñá, seca e sen árbores; a
Madanela, cunha ermida na cima; o Coto de Novelle,
que lle parecía un gato.. Aquelas imaxes infantís,
impresas para sempre no fondo dos seus ollos, se1viron
máis tarde para elaborar toda unha teoría da paisaxe
galega, orixinal e distinta dos tópicos que definían a
Galicia como unha especie de "Suíza española".
Hoxe en clía, sexamos conscientes ou non, todos
os galegos contemplamos Galicia cos ollos daquel
neno. Ninguén fixo nunca tanto por descubrir para
os seus compatriotas as formas ocultas ela paisaxe e
os seus significados simbólicos como fixo Ramón
Otero Pedrayo polo seu país. Para levar a cabo ese
labor valeuse non só ela súa condición de catedrático
de Xeografia, senón ela súa sensibilidade de poeta,
unha combinación que lle outorgou á súa interpreta
ción a potencia esclarecedora dunha verdadeira teo
ría cio coñecemento.
Hoxe ofrecemos aquí unha elas moitas conferen
cias que Otero Peclrayo pronunciou ó longo da súa
vida arredor do tema da paisaxe. Foi dita por el en
Bos Aires no ano 1947, no local da Federación de
Sociedades Galegas. Para ilustrar e reforzar as súas
palabras, valeuse noutra elas súas charlas dun mapa
de Fontán, que despregou diante do seu público. Da
emoción que Otero espertou nos seus ouvintes fala
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ben ás claras unha historia que el mesmo contaría
algún tempo despois. No momento de rematar a con
ferencia, unha señora saíu de entre o público e "guia
da por un instinto de amor, bicou longamente un nome
no mapa". Esa emoción aínda nos sacude a nós, tan
tos anos despois, ó escoitar a voz de don Ramón.
Carlos Casares

INTRODUCCIÓN: A viaxe de 1947
Otero Pedrayo foi tres veces a América. En 1947 e
1959 a Arxentina e Uruguai, e en 1956 a Venezuela.
Os periplos americanos de Otero son coñecidos de
xeito moi diferente.
O primeiro deles deu orixe a un fermoso e entraña
ble libro de viaxes (Por os vieiros da saudade, Galaxia,
1952) que dentro da habitual inconcreción oteriana para
o dato 1 vai 9 que é máis importante, a captación do
sentimento e a evocación maxistral de lugares e
situacións humanas. Carlos Casares, na súa premiada
biografia de Oterd , pon un pouco de orde na fe1venza
de lembranzas que o trasalbés expón no libro e fai
unha fermosa reconstrucción dos pormenores desta
viaxe. En 1959 visita os mesmos lugares (Montevideo,
Bos Aires e Mendoza) fala, aproximadamente, nas
mesmas tribunas -agora grávanse a maioría das súas
conferencias- e publícanse rep01taxes semellantes na
vizosa prensa galaico-porteña. Sen embargo, son dúas
viaxes moi distintas. Unha era a dun prestixioso inte
lectual represaliado na guerra que se encontraría dis
cretamente cos seus amigos do exílio e que proviña
dunha España bloqueada e dunha Galicia na que aínda
non se empezara a mover case nada no paralizado
,

1. El mesmo define o xeito en que foi escrito, tan dentro do seu estilo: Sen
pe11sa/o-istelibro te11 deser escrito "c111Te11tecála111o"esi non 11011 é - . .
(Por o s vieiros... p . 141)
2. Otero Pedrayo, Col. Conciencia de Galicia, Galaxia, Vigo, 1981.
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mundo da cultura de posguerra3; a outra será a dun
triunfante catedrático ela Universidade de Santiago que
se viña de xubilar o ano anterior e que presidía
honorificamente a editorial que encarnaba a resisten
cia cultural organizada, Galaxia. Na primeria visita,
Castelao, o súnbolo vivo ela resistencia no exterior aínda
vivía. Na segunda, o ciclo migratorio arxentino estaba
xa case pechado, ó tempo que na Galicia continental,
pouco a pouco, se ían abrindo camiños para a cultura.
O relevo cio "facho" americano estaba xa en marcha4 .
Da súa visita a Caracas para a inauguración da nova
Casa de Galicia, á penas hai nada recollido nas súas bio
grafias. Parece como se o meigallo botado por Celso Emilio
sobre os galegos de Venezuela continuase ata hoxe,
impedindo estudiar unha emigración viva nos nosos días,
e que nos anos cincuenta e sesenta foi quen de atraer incla que fose ocasionalmente- a xentes como Eduardo
Blanco Amor, Celso Emilio FeJTeiro ou Otero Peclrayo, e

na que se moveron personaxes tan activos como Silvio
Santiago, Pepe Velo, Xosé Sesto ou Ramiro Illa Couto.
Cómpre volver os ollos a esta costa sur cio Caribe.
Pero agora parémonos na primeira das visitas.
O Centro Galego de Bos Aires a través da súa
comisión de Cultura, tivo a ben convidar a Otero Pedrayo
para unha xeira de inte1vencións en distinas sociedades
de emigrantes galegos, pero sobre todo, en entidades
culturais arxentinas e uruguaias de alto prestixio, durante
o verán boreal de 1947. Tratábase, dadas as novas
circunstancias políticas do mundo, de efectuar un xiro
nas actividades do Centro Galego e proxectar no seo da
comunidade cultural e política da república americana a
personalidade da teITa noroccidental e atlántica de onde
eran orix.inarios5. A receptiviclade a este cambio, a este
inicio de tendencia de anovado interese na actividade
cultural será enorme. Non só continuarán as Xornadas
Patrióticas Galegas -denominación que axiña adquiren
con invitados do interior e doutros p untos ela

5_ Estas razóns serán explicitadas na editorial ela revista Galicia do Centro
Galego, correspondente a xuño de 1947, onde se anuncia a viaxe de Otero.
3. R amón Piii eiro, p or exemplo aínda está no cárcere, onde pasará d o
1946 ó 49; nacia relevante fora publicado aíncla despois ela guerra,
Cómaros verdes d e A. Igl esia Alvariiio, sairá despois dese verán cio 47;
a BBC d e Lonclrés á p enas inici ara os se us programas en lingua g al ega¡
faltaban tres anos para a fundación de Gal�1xia, e tc.
4. Para achegarse á siruación do galeguismo cultural e político desta época,
parécenos unha anfliise clariviclente e moi documernacl a a de Xosé M.
Núiiez S eixas no seu a,tigo -Galeguismo e cultura durante o primeiro
franquismo 0939-1960): Unha interpretación•, I e 11 A Trabe de Ouro,
nº 20 (p.407-425), 1994, e 21( p.567-585), 1995
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6. A lista é moi ampla; entre outros: Domingo García Sabell (1953 e 78), Manuel
Alvarez e R.amón !Jaltar (1953) Feo. Fclz. del Riego (1954), unha pléiade de
co1wic�1dos para o I Congreso galego de emigración no 1956 provenientes
de tóclolos puntos ela emigración, Valentín Paz Andr,1de 0957 e 66), Ote,u
Pedrayo (1959), Sebastián Ma1tínez Risco (1961, 74) Emilio Alvarez I3litzquez
(1962), Emilio González López (1964, 72 e 84), Alvaro Cunqueiro 0967),
José Luís Varela (1968), Xosé Ma1ía Alvarez I3lazquez (1969), Basilio Losada
e Xoán Naya (1970), Victo1ia Armesto e Felipe Fclez. A1111esto 0971), Manuel
E.spiña Gamallo (1973, 81), Ricarclo Carballo Calero (1974), Leandro Pita
Romero (1976), Moseñor Arauxo Iglesias (1977), Manuel Chamoso Lamas
(1978), Ramón Pif\eiro (1980), etc. Outros intelectuais achegaranse noutras
OC'J.sións fóra das Xornadas, como Méndez Ferrín, Alonso Montero, etc.
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emigración6 , senón que a propia prensa das sociedades
valorará moi positivamente a realización deste tipo de
actividades.

Esta labor emprendida tan acertadamente no debe
detenerse; al contrario, hay que intensificar/a cada
vez más. El campo es amplio y está viigen; hay que
fecundar/o para que dé óptimos frutos. Hoy han sido
conferencias, maiiana pueden ser exposiciones de arte,
premias !iterarias, artísticos, etc. No hay que detener
se, sefiores del Centro Gallego; directivos actua/es o en
ciernes; hay que cumplir la tríada integra/mente, que
los fundadores del Centro grabamn en su frontispi
cios; mutualismo, cultura, beneficiencia. La cultura
ha sido olvidada, sistemáticamente, por todos los
diretivos.Sin embargo, lo que se realizá el año pasado
y sobre todo este aiio, hizo más, mucho más por el
prestigio de nuestra tierra y de nuestra colectividad
que cuarenta años de oscuro, mediocre y muchas ve
ces deficiente mutualismo 7 .
Don Ramón, aceptou encantado o convite, pois
moitas veces soñara co momento do reencontro cos
amigos expatriados:

Ensoaba o viccce de América. Nos vagos paseares -si
hai algún na nosa terra non guiado por o esprito-

7. Calicia, (federación de Sociedades Galegas), 11-10-47
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maxinaba chegar a cafés ou círculos onde os amigos
emigrados afiaban seus petfieles en acedume e regosto
de lembranzas. Eu chegaba preto deles, respondia ás súas
preguntas e Jalaballes de cousas fondas, esenciáis: a
toxeirajl.orida, o novo camiño, os trocamentos no vivir
aldeán, o quejài de iste e aqui!, a coar de unha praza, o
devalar das /ou/as do mar nos de,radeiros invernos.
E moitas, e o esencial de aqui/as maxinacións
compríronse. O Centro Gallego, por indicación da Co
misión de Cultura, chamoume pra unha xeira de confe
rencias nos días de Sant-Iago e Día de Galicia de 1948
(sic)8

Iníciase a travesía no vapor Cabo de Buena Espe
ranza en Lisboa o derradeiro día de xuño de 19479 e

depois de pequenas escalas en Tenerife e Río de
Xaneiro, chegan, Otero e esposa, a Montevideo. Alí
son recibidos por don Manuel Puente, don Daniel
Calzado e don Xosé Ferreño, integrantes, todos tres,
da Comisión organizadora da viaxe do Centro Galego
de Bos Aires, e polos directivos da Casa de Galicia
de Montevideo. Durante este periplo americano e
contando coa colaboración cio Ministerio de Jnstruc
ción Pública e as dúas agrupacións galegas citadas,
impartirá dúas charlas nesa cidade, unha no Ateneo
sobre "Los momentos críticos de la historia de Gali-

8. Por os vieiros... , p. 141. Engánase, obviamente1 na data.
9. La Pre11Sa, 18-7-47.
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cia" e outra na Universidade ó redor de "Las tres po
lémicas de Feijóo"IO_ Tamén celebrará un acto de
confraternidade na Casa de Galicia, organización mu
tuai e asistencial cun depa1tamento de cultura, semellante
en conxunto ó Centro Galego de Bos Aires.
O clía 17 de xullo clesembarca no po1to bonaerense e
agroma, tenible, a sensación da fenda producida pola guena:
... as facianas dos amigos xurdían na realidade ou na
lembranza; no m.esmo fato de xente ófto das augas, rostos
de amigos, de lonxe aduuifíados anque todos os aduuiiiados
e amados non estiveran. Dosprimeiros, Xosé Núiiez Búa e
Arturo Ci 1adrado. Sóio ó enxerga/os decatámonos de se ter
afundido para nós, para a nosa xeración, un tramo do
tempo. Non somentes estaban na outra beira do Atlántico,
estaban a outra beira de un tempo. E con todos eles os amigos
moi-tos ou lonxanos. Como si fora verdade o tio dos mortos
e a chegada a outra nbeira 11 •

A súa actividade será moi intensa. Catorce confe
rencias en menos de cincuenta días, cun bo número
de banquetes de agasallo' 3, e o que sen dúbida é
máis importante, o contacto persoal cos amigos nos
encontros e tertulias dos núcleos galeguistas'4. O día
vinte de xullo, domingo ás dez da mañá celébrase o
acto central da conmemoración cio Día de Galicia
promovida polo Centro Galego no prestixioso e cén
trico Teatro Broaclway e que será o grande primeiro
encontro co público galego. Abre o acto Manuel Ote
ro, presidente cio Centm Galego, quen procede á en
trega de premias cios concursos literarios de 1945.
Como representante dos galardonados Arturo Cua
clrado dirixe unhas palabras. A continuación, o con
vidado de Galicia, presentado por Don Manuel Cao
Torres, dieta unha conferencia titulada "Irradiación
universal de Santiago de Compostela" 15.

Diríxense de alí ó botei Claridge na rúa Tucumán 12
e onde terá o seu principal domicilio ata que o catro
de setembro inicie a viaxe de volta.
10. Por os vieiros da saudade, p.187.
11. Op. Cit. p. 78.
12. No xornal Lugo cio Centro Lucense de outubro dese ano, reprodllcese
unha carta autógrafa de Otero da1ada o 2 de setembro agradecendo as

amabiliclacles cios amigos dese centro en papel con lembrete do Hotel;

aínela que en Poros uierios ... non cita o nome, si df1 a ubicación e fala das
despedidas de Castelao cando esIaban no Hotcl e das rllas que este tii'ia
que percorrer do ganchete de Virxinia ata chegar ó seu domicilio da 11.Ía
-segundo
13elgrano. 1 a viaxe de 1959 parará, sen embargo, no Ci(y /lotel
conta a miiia tía avoa Carmela Vázquez Monjardín, residente en Bos
Aires, quen alí o visitou- e onde aínda hoxe van a maioría dos galegos en
viaxes máis ou menos oficiais a Bos Aires.
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13. Banquetes organizáronllos en Momevideo a /rma11dade Galega¡ en
Mendoza o grupo homónimo¡ en Bos Aires, no Centro Oure11sâ11 un
grupo de amigos, o clía de San Pedra os veciflos de Trasalba -celebrado
no Centro P011/evedrés-, e como despedida, con máis de mil cincocentos
convidados, no 1-!otel Plaza o día un de setembro, organizado pola
Comisión de recepción.
14. Será nestes contactos, por exemplo, onde xurda a idea de don Manuel
Puente de encargarlle a dirección ela Hisloria de Gnlicia que o mecenas
ela emigración subvencionaría, e que, segundo o proxecto inicial, habería
de ser unha verdadeira enciclopedia de toda a cultura galega.
15. La Razón, 20-7-47. O tema compostelano está presente sempre nas
súas obras, sexan liter-J.rias, de ensaio ou exercidos oratorios. l-labía
tres anos, por exemplo, editara a súa Guía de Santiago.
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As outras charlas que pronunciou durante a súa
estadía foron:
O 23 de xullo no Consejo Nacional de Mujeres falou
de "Galicia en los primeros tiempos del romanticismo".
O 25 de xullo, no Colegio Nacional de Bos Aires
celebrouse a festa lembradoira do Día de Galicia, con
actuacións musicais e unha inte1vención de Otero que
comezou co tema a "Relación de la poesía medieval
gallega con la provenzal" pero logo derivou na "cróni
ca, hora por hora, da Festa de Compostela e Día de
Galicia" 16
Ó día seguinte, no Teatro da Federación de Socie
dades Galegas -mil cincocentas localidades e case in
augurado con este acto- disertará sobre "A paisaxe
galega as súas leis e tipos" 17. El lembrará con especial
cariño esta súa única disertación en galego:
E pechamos ista necesaria crónica (a dos actos cele
brados na viaxe), ca conferencia sobre a paisaxe galega,
dita en galego no salón da Federación de Sociedás, diante
un público entusasmado, emocioado, por o prestixio e a
lembranza de angueiras labregas, de camiiios e
devaladoiros horizontes. Pra nós, non houbo semellante
ledicia, espellar e decorrer máis íntimo e gostoso18 .

16. Poros vieiros... p.184.
17. É ben sabido que "a paisaxe" no seu sentido máis amplo e dinámico,
(xeográfica, humana, etc.) é un dos motivos centrais do seu interese e
das súas investigacións, nunha li1ia de reflexión que mesmo o pode
achegar a un certo ecoloxísmo de rníz naturalista.
18. Poros vieiros... p.185.
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Pero tamén, na prensa da Federación, no semana
rio Galicia do día 29 de xullo vemos unha gabanza
ela charla, moi na liña ela que desenvolverá el logo no
famoso artigo "O Fontán en Buenos Aires" publicado
en La Noche o 2 de decembro de 1947. A crónica do
Galicia dicía:
A conferencia do Profesor Otero Pedrayo na
nosa Federaci6n

Perteiiecente a o ciclo programado pai-o Centro
Gal/ego, a conferencia que o profesor Ramón Otero
Pedrayo pronunciou no salón de aitos da nosa Fede
ración, o sábado 26 d-este mes, sabor do tema "O
paisaxe galego, as súas leies e tipos"foi unha mafi:(fica
exposición dos profundos conocementos que, do noso
país, ten o devandito profesor quen é unha das máis
outas persoa/idades que ten a nosa patria no arden
cultural e unha dasfigums máis relevantes da nosa
espiritualidade.
Profundo coiiecedor de todo canto con Galicia ten
relación, na historia, no arte, na cencia, nas letras,
na poesía, na xeografia i en todo o que forma o c01po
físico. da nosa patria así como o seu esprito, o profesor
Otero Pedrayo, deu unba crara leución que foi
escoitada por unha moitedume de xente ávida do sa
ber e deseosa de ouvir a verba maxistral con acento
fogoso e rexo, mimoso e cordial, según iba sinalando
as máis definidas carauterísticas das difrentes partes
de Galicia, levado pol-o seu pensamento que trasmi
tía ós escoitantes con verba emocionada e galana.

17

O paisaxe galego cobraba outa xerarquía tal e
como o iba expricando e definindo o disertcmte; a
serra, o vai, os outeiros, as rías, as valgas, os pHieira/es,
as carballeiras, o ceio, na súa relación co paisaxe
mismo; o mm; os ventos, a choiva cando esta i-aqueles
contribuien a fonnan facetas do paisaxe, todo aquelo
que é cerne, carne i-esprito da ia/ma galega, foi pre
sentado ó auditoria de xeito que éste, e-un pequeno
esforzo de imaxinación, podía ir "vendo", como se fora
nun cálidoscopio, o sembrantefísico de Galicia.
As xentes, na súa diai'ia comunión co paisaxe,
que se lles adentra pai-os ollos e se lles aniiia no co
razón e no esprito; as vilas, as aldeas, os castelos, as
irexas, o vivir do noso pobo, no pasado e no presente
en relación co paisaxe inismo, o sentimento das nosas
xentes e tod-a gama de ideias e pensamentos que o
paisaxe enxendra e fai vivir con fondura espiritual;
todo elo, e moito máis, foi espellado, por decil-o así,
polo profesor Otero Pedrayo de xeito como quixabes
naide máis que él o sabe face,� porque él deuse ás
pelerinaxes por tod-a terra galega e foi por tódol-os
recantqs a descobrir i ademirar esa "recóndita
beleza" que Galicia ten en si pra maravelar os que a
seipan vei· e inte1pretar con ánimo ben desposto de
artistas, ou quizabes, de romeiros e de santos.
A verba de Otero, dita no noso idioma, foi como
unha lumarada acesa que, perante un longo espazo
de tempo, fixo tremecer d-emoción os escoitantes que
iban percorrendo camiños e congostras, atravesando
vales, rubindo as serras, asomándose ó espellos das
ifas, e chegando ós rexas acantilados do mai� do mar

máscolo que adentrándose na terra pol-as rías, toma
posesión d-ela e'faina súa en amorosa conx/1.nción.
A conferencia foi pol-o tanto, unha crara leución
que tivo a virtude de reavivar ansias, vitalizar anceios
e reanimar sentimentos en todos os que estiveron pre
sente no aito. Foi a verba maxistral de Otero Pedrayo
reivivindo o milagre de Galicia nos pensamentos dos
galegos de Bos A ires.
O aito comezou co "Hino Galego" que a _xente, como
decote, escoitou de pé con devota unción. A persentación
do disertante estivo a cárrego do SegredarioXeral na nosa
FedraciónAntónA!onso Pérez, quen dixo atinadas verbas
en col d-a persoa/idade do profesor Otero Pedrayo i e- n col
da /aboura que a nosa Federación i-a colectividadegalega
en xeral reaizan n-este país en prol de Galicia, verbas que
se pubrican ó derradeiro destas liiias.
Houbo representacións de todas as entidades galegas
e dos círculos inteleituales arxentinos. O profesor Otero
Pedrayo foi moifelicitado i agasallado ófinadar a súa
manifica conferencia a cuias den·aderias verbas o
púb1'ico saudou con unha longa xeira de aprauso.
En resumen: Un airo que ten de ser lembrado como
un dos máis gran.des acontecementos na nosa
coleitividade.
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Esta conferencia, e tal e como informa a revista A
Nosa Terra de outubro dese ano, "foi grabada en
disco, constituíndo un documento vivo de outísimo
valimento". Os discos non se conservan nin na Fede
ración nin no Centro Galego, pero unha copia en
cinta de carrete aberto de bobina ancha debeu ser

feita por Segundo Pampillón para el mesmo. Tal foi a
que localizamos 19 .
O 29 de xullo inte1vén nunha das tribunas máis im
portantes do país, o Instituto Popular de Conferencias
que promove o xornal La Prensa; o tema será "Santiago
de Compostela y otras ciudades medievales"2º .
O día 30, nun acto organizado polo Consorcio de
Médicos Católicos no Colexio del Salvador, falará so
bre "El médico modelo: doctor José Varela de Mon
tes", ensaio que logo ampliaría e publicaría en Gali
cia anos despois21 .
O cinco de agosto, no Instituto Mitre de Estudios
Históricos desenvolve outro dos seus temas preferi
dos, "El Padre Feijóo y otros polígrafos gallegos del
siglo XVIII"22 .

19. A cinta, gravada a 7 l/2 1 consérvase hoxe entre os fondos cio proxecto

Arquivo Sonoro de Galicia. A caliclacle cio son é todo o boa que se pode
imaxinar para unha conferencia recollida con poucos meclios en discos

de 78 r.p.111. en 1947 e logo recopiacla non sabemos cantas veces. Sen
embargo, a pesar de que faltan algúns fragmentos, coiclarnos útil difundir

o documento polo seu indubidable valor histórico.

20. la Prensa, 30-7-47. Como é habitual coas conferencias ditas no seu
r
!11sli/11lo, o xornal of ece unha transcrición case ín1egrn da exposición.

O día doce de agosto, pouco antes de marchar a
Mendoza, falará diante do mapa de Fontán no Centro

de Profesores diplomados de Enseñanza Secundaria,
sobre "Los temas geográficos de Galicia". Otero
adícalle unhas fermosas pero escuetas palabras:

Diante a Carta Xeométrica de Galicia de Fontán,
desenrolamos a teroría das formas e artellamentos da
nosa terra, no Centro de Profesores Diplomados de
Segunda Ensiñanza. Con legría maxinamos afaciana
cartográfica, esmaltada de finos verdes centeeiros,
broslada de latexantes aldeas e cidades. O profesor
Valmaggia fixo, con liberal xenerosidade, a presenta
ción23 .
Máis gabanciosas e retóricas son as palabras da
prensa arxentina:

"En el Centro de Profesores diplomados de Ense
ñanza Secundaria disertá ayer el prestigioso escritor
gal/ego D. Ramón Otero Pedrayo, ante una concu.1Tencia numerosa y calificada. El presidente de la
entidad, profesor Juan S. Valmaggia, saludó al
conferenciate en términos cordiales en los que euocó
el aporte de Galicia a la evolución argentina y el sen-

21. El doctor Varela de Montes, médico b11111a11ista compostelcrno del siglo
xrx, Santiago, 1952.
22. Dous anos despois, en Ourense, intervirá en galego nuns actos de
homenaxe 6 Padre Feijoo onde non só falará en galego senón que
mesmo citará a Castelao. Casares na obra citada1 reconstrúe o acontecido
en base ás lembranzas dos presentes. Sobre o Padre Feijóo, á parte de
dicwr numerosas conferencias, publicará, entre outras cousas1 a síntese

El Padre Feijóo. S11 vida, doctri11a e i11jl11e11cias. Ourense, 1972.
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tido entrañable de su conti-ibución a la cultura de
Jberia, a través de las figuras más destacadas de sus
artes y sus letras. En seguida el Sr. Otero Pedrayo ini
ciá su exposición sobre "Los temas geográ:ficos de Ga
licia ". Situase para ello ante un mapa más que cente
nario, que ha traído consigo y que -verdadera joya de
la cartografia del sigla XIX- se proponé danar al Cen
tro Gallego. la carta de la región galaica que dedicá a
Jsabel 11 el sabia doctor en cánones y sagrada teología
D. Domingo Fontán, "catedrático de matemáticas su
blimes" de la ilustre Universidad de Santiago de
Compostela. Frente a esa mara11.a de lineas que mar
can las lindes del nativo solar, el Dr. Otero Pedrayo
evocá las tierras que conoce tan hien, no sin antes
explicar su emoción -ayer bien visible- diciendo que
el auditoria de la tarde le daba la impresión de una
de sus clases del Instituto de Orense, o, antes, de los de
Bu.rgos y Santandei; cu.ando cu.mplía la misión que
elogió con altísima elocuencia, de profesor de ense
ñanza secundaria, labor modesta, humilde y plena
de sacr(ficios que halló esencial en el campo docente.
Después augurá la hora en que la geografía sea una
filosofia de la naturaleza, del paisaje, no una ciencia
atada a las demás y tomando prestados de ellas a alto
interés los elementos para su labor propia. En seguida
desfiló ante el auditoria el uewi6tdo panorama de Ga
licia, en una exposición animadc> en la que los nom
bres dela toponima local se mezclaban a los de figu
ras seiieras del mapa cultural de Galicia: Curros
Enríqu.ez, Rosalía de Castro, Valle Inclán, Panda!,
Castelao y muchos otros. La montaña, el valle, el mar
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que ha traraceado tan caprichosamente la costa po
hlada de rías, los viejos palacios, los "pazos" umhro
sos, pinares y viñedos, el curso tan diverso en sus dis
tintos tramos del Miño legendario, las ciudades viejas
y las nueuas villas, toda la compleja maraña del mapa
de Domingo Fontánfué animándose al conjuro de la
palabra de Otero Pedrayo para configurar la Galicia
de boy, su significación, su belleza, su dinamismo o
su espíritu. contemplativo, basta culminar en esa ciu
dad que resume todas las excelencia de là tierra y que
el conferenciante situá y definió conji-ases impregna
das de bodo afecto: Santiago de Compostela. Largos
aplausos saludaron las palabras/inales del conferen
ciante24 .
Queremos ver pois, o artigo de Otero sobre o mapa
de Fontán froito da síntese sentimental das dúas
ocasións nas que fala da paisaxe na viaxe de 1947: por
unha parte a emoción dos seus coterráneos escoitando
engaiolados a súa palabra galega na Federación -boa
mostra son os aplausos que lle dedican-, e por outra a
realidade contrastable de ter o mapa presente na char
la na sede dos Profesores de Ensino Secundario, en
boa lóxica, maioritariamente a1xentinos.
Tamén falou antes de achegarse a Mendoza na
Asociación Cristiana de Jóvenes de Bos Aires sobre
"El arte barroco gallego".

24. La Nació11 13-8-47
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Os mediados do mes de agosto pasounos en
Mendoza gracias á colaboración do Centro
Galego de Bos Aires coa activa Irmandade
Galega daquela cidade dirixida por Manuel
Concheiro Rey e onde colaboraba tamén o
vello galeguista, actualmente residente en Verín,
Don Antonio Fernández Pérez. Alí, ó pé dós
Andes pronunciou dúas conferencias, sempre
presentado polo ministro de Agricultur a da
República Arxentina, Sr. Jorge Segura. A primeira
na Aula Magna da Universidad de Cuyo onde
falou sobre "La Poesía Gallega Moderna" e outra
na ]unta de Estudios históricos onde o fixo sobre
"Los historiadores gallegos".
Otero volve a Bos Aires un par de días antes de
que que Castelao chegue de París. Seguramente por
prudencia política non irá ó porto a recibir ó ilustre
rianxeiro que volve moi defraudado da xestión do
goberno republicano en París do que el mesmo é
ministro. Pola mesma razón, non se lle organizará
ningún acto público no C e ntro Our ensán
-verdadeira casa da Irmandade Galega e de
Castelao- aínda que si tertulias e ceas cos amigos.
Tampouco participará no emotivo acto de memo
ria a Alexandre Bóveda que se celebra o 23 de agos
to no mesmo Teatro da Federación de Sociedades
Galegas, onde el falara uns días antes. Nesta oca
sión, logo dos himnos galego e arxentino e a mar
cha fúnebre de Chopin, interveñen o presidente da
Federación, Sr. Antón Alonso Pérez e o propio
Castelao, que se reencontra así cunha colectividade

que o acolle emocionada25 . Pero se Otero non pode
acudir a este acto reivindicativo e político, Castelo
si poderá escoitar, aínda que desde un lugar dis
creto, á conferencia que Otero pronunciará o día
vinteoito de agosto no Club Universitario de Bos
Aires onde falaría novamente de Compostela.
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Falando de Neira de Mosquera, de Pondal, noso
enxergar procuraba no fondo do salón, a figura
senlleira de Castelao. Estaba ó seu carón Pita Rome
ro26 .
O primeiro encontro entre Castelao e Pedrayo
despois da despedida madrileña poucos días antes
do comezo da guerra, prodúcese no Hotel Claridge
contra o día vinteun ou vintedous de agosto. Os tex
tos de Otero en relación a este encontro son moi
emotivos:

A mesma noite de festa nun Buenos A ires case
valeiro de xente, chegou ó noso hotel Castelao con
Virxinia, con moita e grave alegría. Chegou co eles
Manuel Puente. Era fonda a súa emoción. Coidábase
con razón Puente, o autor de aqui! encontro. Non
nos tíñamos visto dende o San Xohan do 36.

25. Galicia (FSG), 30-8-47
26. Por os vieiros... p. 186

Os vellos amigos, apretados e chorando xuntos,

fumas dous nenos no colo amoroso da Nosa Terra Nái.
Nenos, probes e sinxelos nenos. Chorábamos por
os mortiños, sin negar as bágoas ós arredados e fuxidos
de entre nós. E como nenos rimos deseguida pra cair
en silencias longos... 27
Nos pouco máis de dez días que durou ese con
tacto víronse en numerosas ocasións. ó quente no
Salón do Hotel, no apartamento que lle proporciona
ra Manuel Puente a Castelao preto do Centro Galego,
no agarimoso local do Centro 01trensán. unca, sen
embargo, en público. Nin sequera o día un de
setembro cando se lle organiza no Plaza Hotel o
banquete de final.
A despedida entre os dous personaxes-símbolo, o
catro de setembro28 , había ser especialmente dura.
Manuel Puente cóntaa así:
Despois de xantarmos no Automobil Club, tiiia eu
a misión de levar a Don Ramón e á súa seiiora ó porto
para se embarcaren. Castelao non quixo sofrir o trance
de ollar alonxarse o barco que levaría ó seu entranabre
amigo, compaiieiro de soiios, compaiieiro de anceios
dunha Galiza ergueita. Fundí ronse nunha aperta,

27. Por os 1Jieiros... p.195
28. Otero di en Por os vieiros .. que foi o cinco, pero na prensa arxentina
clise que marchou de alá o catro.

26

inda máis longa que a do encontro... Castelao estaba
collido polo tristeiro presentimento, e díxolle a Don
Ramón: "Despedímonos con iste abrazo que será o
derradeiro... " Nos ollos de un e de outro choutaron
quentes bágoas.
Don Ramón e a súa dona, a rubir no meu coche
para se iren ó porto.... E o noso inmorrente Castelao,
collido do brazo da súafidel Dona Virxinia, a camiñar
cangado co pesadume daquela despedida29 .

O ano seguinte á viaxe, en 1948, unha orde minis
terial reporao na súa Cátedra de ensino medio en
Ourense, onde exercerá durante dous anos antes de
conve rterse e n Cated rático de Xeog rafía ela
Universidade de Santiago. Pero o proceso non fora
doado. "Había xa anos que algúns vellos coñecidos
ben situados na nova administración, viñan pelexando
para que solicitara o reingreso, pero tales pretensións
batían sempre contra o duro penedo da dignidade cio
escritor. En lugar de peticións, entablaba recursos'
legais, que por suposto nunca prosperab an ,,30 . on e
allea a esta reposición no seu traballo ourensán, a
boa acollida nos meclios intelectuais arxetinos cio in
telectual de Trasalba, e segundo se conta, os infor
mes favorables ela embaixada española de Bos Aires,

29. '·Otero Pedrayo, mens,Lxeiro da cultura galega·\ en Ramó11 O/era Pedrayo,
bo111axe da Calicia 1111iueisal, Caracas 1958, p.46-47.
30. Carlos Casares, op. cit. p.176-177
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onde seica había xente sorprendida de que un home
dese prestixio, e coa prudencia e moderación alí evi
denciadas, aínda estivese castigado en España.
Sen embargo, e a pesar dos éxitos públicos desta
viaxe de Otero que hoxe tratamos e das outras ó longo
elos cincuenta e sesenta, son ben coñecidas as
diverxencias entre o galeguismo do Prata nucleado
orixinalmente ó redor ela figura de Castelao e do
Consello de Galiza e o galeguismo elo "interior". Pro
ba diso é, por exemplo a "absoluta pasividade elos
galeguistas de alén mar en promove-las produccións
de Galaxia ... O utras iniciativas culturais elos
galeguistas el o interior si que atoparon un apoio eco
nómico máis circio por parte d a emigración,
nembargantes: tal foi o caso do Patronato Rosalía de
Castro, fundado en 1950"31.
Para rematar, sinalar as dúbidas que tivemos á hora
de promover a edición desta casete coa súa
transcrición, sobre todo por unhas palabras de Otero
a propósito da vontade elo Centro Galego de Bos Ai
res de editar as súas conferencias do ano 47:

31. Nú11ez Seixas, Xosé M. -Galeguismo e cultura durante o primeiro
franquismo 0939-1960): Unha interpretación•, II A Tmbe de Ouro, 21,
p.577, 1995.
A este respecto, tamén son moi interesantes as documentadas lembranzas
de don Francisco Fernánclez del Riego, por exemplo en O 1ío do /empo,
Serie Docume1110s 72, Ecliciós cio Castro, Sacla 1990, p.155 e ss.
Nu11ez Seixas, X.M.
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Foron recollidas taquigréificamente pór a bondade
do Centro (Galego), e pensouse en dá/as á imprensa.
Co isa intención nos foron mandadas de alá pra
correxir. Pasaron anos, impúxose non sabemos ben si
a nugalla nosa ou o convencimento de que os discur
sos e conferencias, non sendo escritas dinantes, han
vivir non máis que dende a pi-imeira á derradeira
verba prounciada, fiando na aitoalidade, e si acaso
na lembranza e memoria dos ouvintes. Son ensaios,
composiciós de circunstancias pasaxeiras, arredor de
un eixe máis do sentimento ás veces, do que de
adamantina forza; ou son axentes espertadores do
pensamento e da memoria nos máis, facéndolles o ser
vicio de leva/os por os vierios da maxinación por onde
ca!quera dos ouvintes i/lado, camiiiaría con máis
traballo.
Se non pode imprimir unha convása, mingua a
valencia de un bo discurso voltado sobre il no papel
impreso. As imaxes da lus, as inconcisións entusastas
ou saudosas, non aturan a proba. Son ensoares ana
/izados, refrexos de nubens de auga, orballeiras en
verde paisaxe, e por riba, son as conferencias faladas
obra, xeneralmente sin sabe/o, de todos os ouvintes,
ou da concencia náda unha saia ves na xuntanza. O
acento e o tón, nado e matizado nun clima, fuxe da
imprenta, do papel, das probas, e saio quedan as pa
labras case valeiras que o leutor enche ó leelas, de
outro sentido32 .
32. Por os vieiros... p. 180-181.
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O criterio de transcrición foi o de respectar ó máxi
mo as palabras de Otero, pois entendemos esta como
unha axuda á escoita da conferencia en si. Para o
ingrato labor de verter ó papel as palabras cio escritor
-o máis cio traballo clébese a Cristina Pujales Prats, a
quen llo agradecemos- asumimos como noso o co
mentaria cios xornais de Bos Aires de ano 194733
lembrado polo propio Otero:

Un xornal de Buenos Aires dixo que o supricio dos
taquígrafos encarregados defixar as nosas palabras,
era un dos poucos que se lle esqueceran ó Dante para
ilustración das probas do Purgatorio, ou os castigos
do Inferno.
Algo diso hai.

Afonso Vázquez-Monxardín Fernández

A paisaxe galega, as súas leis e tipos
RAMÓN OTERO PEDRAYO
SAL N DE

Acros

DA FEDERACIÓN DE SOCIEDADES GALLEGAS

Bos Aires
sábado, 26 de xullo de 1947

CARA A:

Presentación do Secretario Xeral da Federación
de Sociedades Galegas, Sr. Antón Alonso Pérez 1 :
Seíiores:
Esta casa, doncle tanto se ama a nosa patria e tanto
se ten traballado o se traballa por éla, pai-o seu
prestixio e pai-a sua cultura, énchese hoxe de ledicia,
e honrase, outamente, coa presenza el-este querido e
admirado intelectual galego, incansable traballador elas
nosas letras e ela nosa historia, cloctor Ramón Otero
Peclrayo. O Centro Galego, a quen lle debemos o
patrocinio ela visita que nos fai, tuvo a xentileza de
adicamos a espléndida regalía dunha conferencia cio
noso eminente compatricio; xentileza que aquilatamos
en toda a súa outa importancia, e a quen lle quedamos
moi agradecidos.
1. Copiamos o texto do publicado no xornal Galicia ela Federación de
Sociedades Galegas, o 29 de xullo de 1947. A última parte ela mesma (a
que vai en cursiva), non está recollida na gravación pero xulgamos
interesante incluíla.

33. Por os vieiros... p. 181.
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va e lumiosa labor cultural. Non esquenzamos, seño
res, que cando se lembra a Horacio, a Propercio ou
a Virxilio, a simpática, proteitora e paterna! figura de
Mecenas, aparece a sua veira, como dicindo: a min
tambén me corresponde un pouco ela súa gloria; e
que, como os esgreuios poetas que el protexéo, non

Señores: Esta casa fundouse baixo o siño da cultura.
As entidades que a integran, levan feito moito por ela,
en Galicia, dende os albores d-este século. Non é extra
ño, pois, que nós batalláramos arreo por que éla alcan
zara unha maior amplitude, unha máis fina calidade e
unha densidade máis consistente. En boa hora o diga
mos, parece que a nosa coleitividade está tomando a
lumiosa estrada da outa cultura, da que está en déficit,
se tomamos en conta o que fan outras colonias
extranxeiras. Cabéunos en sorte a nós falar d-esta
ourentazón no aito conmemorativo do centenario dos
Má1tires de Canal. Alí dixemos que era unha necesidade
imperiosa fomentar, esparexer e defender a cultura por
que soio por éla os pobos son grandes, estimados,
diñificados e inmo1tales. Hay que estimular a nosa lite
ratura, mediante a creación de impo1tantes premias para
os seus diversos xéneros; hay que orgaizar exposicións
ela nosa a1te; hay que editar obras funclamentaes elas
nosas letras; hay que estimular a proclucción da nosa
música; hay que subvencionar institucioes culturaes; hay
moito, moito que facer n-este senso.
Felizmente, a nosa máisima e poderosa asociazón
mutualista, está tomando unha concreta e acertada
direición cultural, que merecerá o tiduo de beneméri
ta ela nosa Patria, se continúa facéndoa; a ela se
achegarán outras entidades e particulares que suma
rán os seus aportes ao noso enriquecemento cultural.
¿Qué será elas nosas institucioes coleitivas dentro de
50 ou 100 anos? ¿Qué ficará cl-élas? Probablemente,
nada. Pero, poden inmortalizarse élas, e os seus
dirixentes, se deixan tras de sí, unha fecunda, positi-

morrerá máis; como tampouco morrerá noso paisa
no, o Conde de Lemos, porque está Ceruantes Saavedra,
co seu xenio, para inmortalizal-o.
Se·ñores: Presentar eiquí a conterraneo tan precla
ro, non é cousa, certamente, doada; o menos, para
min. Por outra parte, a súa obra non é de todo iiforada
entre nós. GALICIA, noso se manaria, con frecuenza
espalla os seus traballos maxistrales. Pro, a costume é
imperiosa, e nos obriga a clásica presentación.
Otero Pedrayo é bome de multiples matices cultu
ra/es. Máis que un intelectual moderno, especilizado,
pero de limitadas perspectivas, parece un bome do
Renacimiento, pol-as suas inquedanzas espirituales e
o seu afan de saber e de inquirii� cuxo arquetipo
tam.bén encarna o gran Leonardo. Pro, enténdase ben;
non é inteleitual puro, encastelado na sua torre
ebúrnea; alleo ao prosaico e cotidiano vivir; como o
"clerc" que nos deseña Xulián Benda. Pedrayo é un
bome que vive a vida do seu pobo, que estuda os seus
problemas, non doados de resolve,�· que pon toda a
sua intelixencia na solución, é inclusive á sua vida; e
o que vale máis: a sua liberdade. Otero Pedrayo é unba
maravillosa, equilibrada amalgama de razón e
sentimento que nos dá esa rara persoa/idade de sabia
bumanista, tan escasa hoxe en día.
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O home que nos honra coas sua visita é doctor en
dereito efilosofía e letras; cadeirádego; direitor de Ins
titutos docentes; membro honorario de numerosas
entidades culturaes extranxeiras; novelista de
mañifica prosa, e raras dotes de ouseruación; poeta
inspirado; historiador seria e veraz; ensaista de
enxúndia; crítico agudo; perspícuo e sagaz comedió
grafo e artista sempre. Estas son as facetas ben talla
das da sua persoa/idade de home e de pensador. Pro,
· por riba d-estas exceicionaes condicioes, está o pa
triota insobornable; o home que permaneceu e per
manece fidel á patria, á sua cultura e ó seu espri.to.
Señores: Perdonádeme o esvaído do meu esbozo e
vállame a vosa indulxencia, Doctor Otero Pedrayo:
está vostede na súa casa e na súa tribúa.

Estou conmovido deica o máis fondo das miñas
entrañas, ó sentir as palabras emozoadas con que fun
presentado neste fogar aceso do sentimento de Gali
cia. Porque todo o que eiquí se dixo fai un intre, de
filósofo, de pensador, de novelista, de estético da
lingua galega, de artista, todo iso significa unha
arelanza, unha aspiración, unha figura hipotética e
ideal da que eu estou moi lonxe de encher as súas
proporciós. Oh! Iso quixen eu selo, alá cando tiña
ambicións, e cando nos primeiros tempos de adoles-

cencia saía polas terras de Galicia e trataba de pescudar
no misterio das penedías célticas e no bruar do mar e
nos queixumes dos pinas e no silencio das aldeas
antigas e na consella que vagueaba polos claustros
das catedrales e dos mosteiros, algo do misterio da
nosa ialma antiga e nova, creadora e sempre
inmortalizadora das esencias da saudade. Pero eu non
conseguín nada diso.
Eu son un home que chego xa ós lindeiros da
velleza, co esprito cangado e co corpo carigado, máis
co esprito aceso, soñando con voltar a aqueles días
de adolescencia en que soñaba ser algo pra ofrendalo
no vello i eterno altar da nosa Galicia. Pode ser no
meu xentil presentador un acerto, que foi presentar
me como home leial das esencias eternas da saudade
e da arte e do pensamento da nosa terra. Porque eu,
que é certo que teño asistido a moitas cátedras, que
frecuentei moitos cursos universitarios, que lin moitos
libros e que tamén me teño aburrido fondamente con
moitos libros dos chamados maxistrales, eu, se algo
sei, ¿sabed�s onde o aprendín? Non foi na aula da
universidade nin foi en empingorotados cursos aca
démicos, foi nos camiños antigos da nosa terra e nos
longos silencias aldeáns. Neses silencias aldeáns que
están ritmados e que están acompañados pola
lembranza dos que foron e pola esperanza dos que
serán. Porque toda Galicia, dende Ortegal ó Miño,
dende as serras escuras dos Ancares, deica a libre
beleza das ondas e das furnas, e dos cabos e dos
litorales da beiramar de oucidente, toda Galicia é un
templo de belleza, de reflexión, de melancolía, en
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Ramón Otero Pedrayo
Miñas donas, meus señores:

donde parece que hasta as cousas materiales, os
arboredos e os penedos, as montañas e os vales, os
ríos e os promontoiros que miran porse ó sol, pare
cen que están libertados da pesadume material das
cousas, que xa non son terra nin pedra nin arboredo
nin cousa material e transitaria, sinón que están car
gados dun esprito xigante, dun esprito que algunhas
veces nos parece triste como esprito xenial de
Prometeos vencidos pero que no seu vencimento do
destino teñen sempre aquel carácter humán, de
sufrimento, de idealidade, de pensamento para triun
far ó final dos tempos.
Eu señores, escollín como tema desta diserta
ción ante vós, algo que me é moi querido e que é
moi íntimo pra o meu pensamento e pra miña
soidade, que é falar da paisaxe de Galicia. Galicia
é estimada pola maior parte das xentes como unha
terra fermosa, como unha terra gasalleira. Claro está,
que moitos cios que salen, sobre todo neste tempo
que é vran no hemisferio norte, pra Galicia, están
pensando nunha terra moi mimosa, moi �ercle, moi
gasalleira, donde se toman magníficas comidas,
cloncle o marisco non é caro, en doncle é moi doce
e moi grato o estar no porto contemplando como
coa mañá salen as barcas pescantinas como blan
cas pombas polo mar, e saben apreciar máis que
nacia eso. Son esas (...) as xentes que teñen un
sentido meramente voluptuoso e cómodo da vicia.
Mais Galicia ten unha poesía moito máis fonda que
esta. Galicia non é unha terra de turismo en doncle
se contempre un claustro románico ou unha fermosa

posta de sol pensando na boa comida que agarda
dentro duns instantes. Galicia é necesario achegarse
a ela, como se achega un a un templo e ós númenes
deste templo; a grandeza e o destino deste templo
está pintado nos seus paisaxes. Un paisaxe non se
pode comprender como un fondo do teatro, como
o fondo das decoraciós que se poden pór neste
escenario inmóbil, un fondo que non cambia nun
ca, que sempre é o mismo desde o .tempo de
Prisciliano, e desde o tempo de Décimo Iulio Bruto
ou do Mariscai Pedra Pardo de Cela hasta os nosos
. clías. Pra que, sobre ese fondo escenográfico for
mado polas montañas e polos bosques, polo sucalco
e polas encostas, e dunha vez pra sempre se
desenvolvan os grandes temas da traxedia ou ela
comedia da historia dos homes, non.
O paisaxe hai que sentilo como algo que vive, como
algo que evoluciona, como algo que se clesenrola, e
que se está facendo e que nunca se fai por completo.
Agora que, diredes, ¿cales son as forzas, cal é a diná
mica, cal é a enerxía que produce esas variacións e
que leva ó paisaxe nun devalar, nun galgar coma as
ondas cio mar contra os cons ela costa, sempre pra
unha forma que ensoña. Esas forzas, unhas, son forzas
naturales, cósmicas, telúricas, propias da natureza e cio
mundo inorgánico, outras, son as forzas de vida, i outra,
a máis paciente de todas, a que está sometida aparen
temente ás outras pero que tamén sabe guialas e
enroitalas, é a forza cio home, a forza do intelecto
humán. É, sencillamente, a historia en loita co medio
ambiente, o home afirrnánclose na natureza.
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Contemplemos unha paisaxe de Galicia, contem
plemos unha paisaxe sinxela. Imos imaxinala: a
paisaxe da Terra Chá de Vilalba ou de Castro de Rei
de Lugo. É unha planura cuberta de toxeiras e de
uces. Os abidueiros forman unhos bosques brancos
como se foran fantasmas de druídas. Eses arbres
fermosos cantados polo noso vate Noriega Varela, que
morreu, que baixou á coviña da beiramar cántabra,
inda fai tan pouco tempo, eses arbres forman algo
apaixoado, algo fantástico durante a luz do luar, como
se foran a luz das alboradas e como se fora a luz vaga
e romántica do luar concretado nun florecer tenro e
verde.
É unha paisaxe sinxela, é unha paisaxe que non
evoca grandezas e ó fondo, vese ó lonxe, o trazo azul
da Serra dos Ancares. Ese paisaxe variou moito no
transcurso dos tempos. Ese paisaxe estase facendo, é
un paisaxe do que chamamos alá "gándara". Unha
gándara é unha terra que aínda está sen formar; as
augas non se organizan en regueiros, non teñen canles
nin cauces por onde decorrer. Forman unhas
extensións lenturentas que lles chaman "illós" sobre
as cuales se reflexan as nubes, como sobre vellos
espellos crebados no chan. Esa terra está suxeita a un
ritmo, a un devalar, a unha evolución maina, lenta,
de pouco ritmo, de pouca enerxía. É posible que den
tro de moito tempo, cando o chamamento do nivel
de base que determina o equilibrio e a erosión das
augas traballe un pouco máis, entonces eses cauces,
esas canles que agoran son dubidosas na superficie
da Terra Chá, na tona da Terra Chá de Lugo esmalta-

C. ..)unha musculosa de roca granítica nunha basta
polifonía e cando chegue o inverno e a serra aparece
polas mañás vestida con muceta branca de doutor en
teoloxía cios montes. Esa serra vive unha existencia
apaixoada, unha existencia que puidéramos chamar
xeoloxicamente romántica, porque os regueiros, un
simple fío de auga obrigado pola pendente e pola
resistencia das rocas, canta constantemente. E por eso
cando nas cidades, con esa sensibilidade ciudadán,
pensa moita xente que é duro, que é triste, que é
terrible o inverno das aldeas, o inverno das monta
ñas, eu penso que entonces é cando as montañas
viven enerxicamente e van creando nesa traxedia da
loita, nesa traxedia de conseguir as formas, a súa fi
gura e van !abourando o sen destino. De maneira
que nós temos que imaxinamos a paisaxe como unha
cousa que se está facendo, e por iso dentro das
paisaxes podemos imaxinar diferentes tipos: unhos
son dun movimento ceibe, outros dun movimento
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da de centeos e abedueiras, se forme máis fortemente
e entonces eses regos canten e se orgaice unha rede
hidrográfica e se orgaice unha nova topografía. En
troques contemplemos unha serra das graníticas, cio
cerne de Galicia, como é a Serra de San Mamecle, a
Serra da Martiñá, que eu enxergo tódalas mañáns
dende a miña casa na aldea de San Pedro de Trasalba
nas terras de Ourense, de Amoeiro, señalando o nor
te como un fito. Unha serra en forma piramidal, azul,
exenta e libertada das outras formas máis escuras que
a envolven predestinada ós cumes.

manso. Unhas forman rexias completamente
independizadas das terras que arrodean como son
certos arquipiélagos montañosos.
Na Galicia podemos esculcar estudiando moi
friamente a íntima compenetración do xenio do
traballo, do xenio das forzas da terra, estudiando
as diferentes formas de cultivo, como se vai
orgaizando a Galicia dos centeos e a Galicia das
viñas, a Galicia de beiramar e a Galicia do interior.
Podemos a forza de estucliar, a forza de exemplos e
sobre todo a forza de calcar cos nosos pés as vellas
laxes dos camiños, de rubir polos sendeiros aldeáns,
de vivir nos silencias nocturnos das aldeias e cios
campos, podemos chegar a entender algo desa
traxedia das formas que se van facendo. Desa
Divina Comedia cósmica ela natureza, desa en que
o axente principal é a enerxía cio pueblo galego,
que desde os primeiros momentos de historia, desde
os albores dunha responsabilidade e dunha
conciencia histórica naquel recuncho idealista de
Ouciclente, vén traballando dura roca pizarreña, vén
traballando dura terra de gra para facer aquel xardín
das viñas e dos eidos e por eso, en ningún aspecto,
en ningún recuncho deica os curutos máis ergueitos
cio corpo material e físico ela nosa terra de Galicia
non se pode considerar nunca tan lonxana e á parte
a acción cio traballo humán. Por eso é unha elas
terras máis fondamente humanizadas da vella
Europa, ela Europa creaclora, sufriclora, sempre
mártir e sempre reitora dos destinos da humanidade
e dos seus ideales.

(. ..) temos que considerar a sufriclora, a patente, a
heroica roca pizarreña coa que enche os seus faceres
compactos coa súa pureza, cos seus drieclos, coa súa
esperanza de loita, grande parte de Galicia, forma
serras enteiras. Os vales son máis estreitos, as monta
ñas son máis duras. Non ofrecen esa clozura de for-
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Estas leies pocleríamolas concretar en tres ou catro
formas, ambiciosamente. É moi difícil crear unha lei
xeneral das formas. Unha delas, a que ve calquera que
conecta co mapa de Galicia, que teña recorrido as súas
diferentes bisbarras, é para min esta: toda Galicia, na
súa unidade morfolóxica, obedece á atracción cio At
lántico. O Atlántico manda, o ouciclente manda.
Mirade idealmente no voso cerebro, enxergacle a
feitura da carta xeográfica de Galicia. Unha especie
de Fontán ideal que se dibuxa nas almas. Considere
mos pola parte ourental, basta os confins de Asturias
e de León, a grande masa das serras pizarreñas que
baixan desde as moles as1:urianas e que baixan desde
a Terra de Fonsagrada pola Cruz cio Restelo deica os
confins de Portugal, xuntánclose pola Serra Seca, pola
serra do Eixe, polas terras de Viana e cio Bolo, coas
serras Seguncleiras e con aquela fonte cios Tres Rei
nos, que siñala o lugar onde interferen, o punto en
clonde interferen os dominios históricos de Portugal,
de Galicia e de León. Toda esa masa de rocas
pizarreñas é unha Galicia como un prólogo doutra
Galicia que mira cara a Oucidente. A roca pizarreña é
moi diferente á roca granítica, da terra de gra, a roca
de gra, o granito...

mas, esa cousa donda, agarimosa, materna! que teñen
as montañas da Barbanza, que teñen as montañas
das Medas, que teñen as serras de Pontevedra, que
teñen as montañas de Bergantiños. Os vales son
estreitos porque alí aínda están loitando as augas. Inda
hai unha loita terrible entre as augas e os fíos, como
se foran os fíos dunha serra están serrando, están
traballando a entradar as rocas e estas rocas que non
se queren deixar vencer e por iso hai fíos agudos de
rocas pizarreñas e por iso hai outos píncalos e por iso
en inverno cando brúan tódalas torrenteiras, aquelo
dá unha impresión dunha épica.
É unha terra, unha roca xove, unha roca que está
nun estadia heroico. Máis tamén as augas que nacen
alí, as augas cio Si!, as augas de moitos ríos e afluen
tes do Miño, as augas de outros que van buscar o
Cantábrico, esas augas todas que nacen en fonteliñas
sinxelas, nacen xa con unha arelanza, ¿sabedes cal é
esa arelanza? Ir ó Atlántico. Así como moitos galegos
desde nenos teñen o ensoño da posta do Sol e dos
camiños de Ouciclente así tamén a maior parte das
fonteliñas das nosas montañas, elas fillas da neve e
elas fillas da chuvia, todas nacen e saben que ó nacer
a súa primeira cántiga, o seu primeiro e queixumoso
parolar no silencio dos ermos e no silencio elas
gándaras, baixo o luar druídico e amigo, é soñando
co Atlántico. Soñando coa chamada de Oucidente.
E conforme imos camiñando desde o Este para
a posta do sol, camiñando polo rumba cio sol,
vemos como as formas de Galicia se van orgaizando,
corno os vales se van facendo máis pronunciados e

máis xenerosos, como as montañas ceden un pouco
naquela loita heroica que teñen na Galicia pizarreña,
e ó integrarse co feldespato co cuarzo e coa mica
xa toman unhas formas que ó lonxe parecen as
graves cabezas dos petrucios. Unhas formas de
trono, unhas formas de altar, unhas formas de
cadeira, en onde se sentan os xenios inmortales ela
nosa fantasía e dos símbolos antigos da nosa raza.
E por iso conforme nos vamos achegando ó Atlán
tico, a Galicia vaise ofrecendo abertamente con to
dos os caraiteres ela súa ialma e así temos unha
sinxela comparación entre a terra do Salnés, ou a
terra de Bergantiños ou a terra de Soneira, ou as
terras das Baías, elas Rías Baixas comparadas coas
terr a s de V iana do Bolo ou coas terras de
Fonsagracla, algo como a diferencia que hai entre
a primeira arte dos gregos, cando Apoio a penas se
clesglosaba da columna e cando Venus aínda tiña
un hermetismo fenício e un hermetismo ourental,
comparado despois coa xenerosidade do Apoio in
fante vestido de sol na illa de Delas presidindo o
glorioso concerto das musas e coas Venus xa feitas
cunha louzanía e xa feitas cun canon constante e
eterno de beleza.
Por eso nós consideramos que esta lei de atrac
ción cio Atlántico que chama polas augas, que chama
polas formas, que chama polas xentes, que chama
pola saudade é a primeira que integra á nosa terra.
É a primeira lei formativa, porque a Galicia foi
esculturada i é esculturada polas ondas, esculturada
poas ondas do mar e esculturada polas chuvias. E
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as chuvias son fillas do Atlántico. As nubes que
enxergamos dende o interior de Galicia, todas elas
conservan aínda a forma da onda onde se forma
ron. Por eso non se pode comprender a Galicia
invernal, igual que esta Galicia de arestora, destes
días do centro e do cumio do verán en que parece
que tódolos paisaxes se orgaizan dunha maneira
olimpicamente serea, en donde as colleitas están
maduras, en donde preside a candea de ouro aceso
dos castiñeiros. Ese fermoso ouro que no cerne do
vran lembra aqueles primeiros ouros mañanceiros
ó comenzo da primaveira e dos días de xiadas de
outono, cos toxales cantados por Noriega Varela.
Cando calan os muíños e cando as xentes teñer
que ir lonxe a moer e a procurar o seu pan. Pois
ben, apesar de todo iso, agora sentimos igualmen
te a atracción do Atlántico en todo o tempo.
Puidéramos establecer outra clasificación dos
paisaxes de Galicia según o seu ritmo, según o ím
petu e a enerxía do seu devalar, según o triunfo e a
resistencia que ofrecen a esta atracción do Atlánti
co que por igual chama ás correntes do Miño en
cuio fluire se poden distinguir espiritualmente o
sabor de tóclalas fontes e o acento e o canto de
tódolos regueiros que o integran, e igual nas for
mas cio releve montesío.
Outra clasificación que puicléramos ofrecervos
e que podíase desarrollar dunha maneira maxistral
se un tuvera a categoría de profesor e a categoría
didáctica, científica que me autorizara a facer esta
exposición, sería en seguir un criterio estratigráfico.

Teríamos paisaxes de ribeira ou de vai, en primeiro
término; despois teríamos os paisaxes d a
bocarriberia; logo teríamos o s paisaxes d e monta
ña e derradeiramente os paisaxes ela serra.
Na nosa terra, eu teño aprendido pola miña
experencia que é de moita importancia o distinguir
ben o paisaxe da serra do paisaxe de montana. A
serra sempre se aparece na nosa terra agasalleira,
na nosa terra fonclamente humanizada, se aparece
como unha cousa illacla, aparece sempre como for
mas de arquipiélago. A serra coas súas lembranzas
antigas, coa súa soedade, coa súa fermosura tamén,
nobre e fidalga dos montes, aparece como a cúpu
la, como píncaro dentro das zonas montañesas.
Porque a montaña vive enerxicamente a vida la
bradora e a vicia dos pastores.
En troques hai un termo, este das "bocarribeiras"
que precisa dunha explicación: todos temos o
sentimento ela serra, todos temos o sentimento da
montana. Claro está, que dentro ela Galicia, terra
tan matizada, terra tan infinitamente matizada en
que as formas se trocan unhas en outras constante
mente, que dentro dunha mesma parroquia apare
cen moitos tipos de paisaxe. Porque na parte de
enriba, das campanas enriba, das campanas de arri
ba como moitas veces se di, ó millar dominan os
cotas, ou dominan os petoutos, e soamente o ara
do canta chocando coa roca inferior de pequenas
heredades de centeo e dominan os antigos
castiñeiros, namentres que a moi pouco tempo de
alí, a moi poucos pasos de alí aparecen xa as
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encostas vestidas e bendecidas de vicies e de
froumentos piñeirales.
Dentro de Galicia é moi difícil establecer
clasificacións absolutas porque a nosa terra é unha
terra constante de interferencias cios aspectos va
riados do paisaxe. Pero convén establecer un con
cepto exacto do que significa esta elas bocarribeiras.
A bocarribeira é unha palabra que se usa moito nas
terras ourensás e tamén nas terras de Pontevedra
para siñalar as encostas. É clicir, esas baixadas, esas
caídas da montaña cara á ribeira. Alí dá moi ben o
sol, cando a bocarribeira está nunha exposición fa
vora ble; alí clanse tódolos productos; alí
aproveitanse moi ben toda a enerxía e todo o que
pode favorecer da rede hidrográfica. Así é que ve
mos que ese término de bocarribeiras está case
sempre seguido por unha fita de parroquias labregas
de densa e de forte poboación. E moitas vilas se
establecen na bocarribeira dominando ós seus pés
os vales.
E dentro dos vales1 temos unha variedade ex
traorclinaria de tipos: os vales ideales de Galicia,
da Galicia meridional, da Galicia quente do sur, da
Galicia donde aíncla hai lembranza dos antigos cul
tivos e da antiga densidade elas ribeiras e cios culti
vos dos óleos, temos os ribeiros do Miño, os ribeiros
de Avia, os ribeiros de vai de Baronceli, ou de
Monterrei ou de Verín e os ribeiros do Sil.
Imos a lembrar un pouco estes ribeiros arestora
que xa se están preparando as vellas viñas de Beade
e de Pazos de Arenteiro e de Ribadavia e de Leiro e
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de Cabreiroá e de todos os Ribeiros, para que
apareza ese especie de mago, esa especie de xenio
misterioso que eu nunca vin pero que os labregos
antergos dicen que o ven e eu...
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(...) verdadeiramente poéticos como vós sabedes tan
ben coma min e tedes a lembranza ela vicia elas aldeas
galegas. Craro está que no outono, no outono cando se
recollen as colleitas e cando van devecendo os días e
cando a gran levantada do sol vaise conve1tendo máis
ben nunha luz amiga, nunha luz de lámpara protectora
cios estucliosos e dos ensoñaclores, entón, no outono, é
cando se espiritualizan máis os aspectos cios paisaxes de
Galicia. Pero tamén convén falar tamén de falar deses
aspectos do verán. E eisí temos que cando empeza o
tintor é cando as tibeiras empezan a pensar na posibilidade
ela venclima. E clende estes ribeiros xa recoñecidos na·
época dos plioiros de Beacle e de Armenteira, na époça:
daqueles escritores cio tempo barroco en que se levantGu
o Obradoiro ela cateclral de Santiago, onde non faltan os
follatos e os pámpanos ela vicie como elemento decorati
vo e fermoso, a primacía, con moito respecto para tódolos
demais Ribeiros, lévaos a Ribeira de Avia. E a Ribeira de
Avia domina nestes elementos e factores ela paisaxe: a
roca granítica, o cultivo ela vide, o esforzo cios homes,
estas tres cousas. O te1Teno é ingrato, o te1Teno é duro; alí
hai que labrar a pico naquel sábrego que conse1va na súa
entrana aquela paciente forza que despois se estila nos
máis fermosos viñedos de Galicia. I así aqueles acios pe
chos, aqueles acios que buscan os melros de inverno, e
que buscaron de outono, e que buscaron os fidalgos, e
que buscaron os próceres doutro tempo, e que fixo o
viño branco, o Riberio, célebre nas mesas ela Rúa Nova
de Santiago, e célebre nas mesas inglesas, e nas mesas de

todo o mundo, débese a esta roca dura, a esta pedra que
é unha especie de te1Ta sabregosa, a esto que é sempre
fresco e que os vellos viñaclores daquela ten-a collen
coas súas maus esgrevias esa roca e sinten nela, como si
latexara, o cerne corazón do Ribeiro antiguo, ten-a sempre
fo1te, ten-a sempre fidalga, ten-a sempre riseira en donde
non faltan os elementos a1tísticos cios pazos, cios prioratos,
cios cipreses. En doncle as igrexas e as pan-oquias son
bastas, en doncle o Avia vai clescendenclo elegantemente
cunha gracia doneei, como si fora un fidalgo cios montes
que baixara a gozar coa ribeira e a escoitar o cántico cios
reiseñores que naqueles salgueirales de Lei.ro cantan como
en ningures en Galicia.
Esta terra cio Avia ilustre, que ten por capital aquela
vila románica de Ribaclavia en cloncle cantou a poesía
tamén galaico-portuguesa doutros tempos, merece a nosa
lembranza por consiclerala como unha ten-a que chegou
xa ó seu equilíbrio histórico e ó seu equilíbrio xeográfico.
Porque o Avia xa non traballa duramente o roquedo
porque ten vencido a resistencia elas rocas. E as rocas e
os penedos que culminan naquela fantasía prometeica
e titánica ela Pena Carneira están xa afeitos ó traballo do
home e hai un consorcio, hai unha paz, hai unha iden
tificación fonda entre ·ª raza e a terra, entre o esforzo
que traballa os penedos e que lle fai producir aqueles
viños e aquelas grandezas florales i esta misma roca.
Temos aquí, polo tanto, unha cousa lograda, unha
cousa perfecta: estas paisaxes que son propias elas
vellas terras de vella cultura e de antiga civilización.
En troques, si vamos a outras terras de Galicia, alí
encontramos terras pobres, alí atoparemos como a loita
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está aínda nos primeiros estadias, está nunha época
heróica. Vamos a lembrar un instante unha rexión da
costa de Galicia, iso que se ten chamado o arco
finistérrico-bergantiñán, que vai dende o Cabo de
Finisterre deica á Torre de Hércules da Coruña. Aquela
é a terra que foi celebrada polo bardo Pondal. Polo
bardo cuias estrofas fai unhas intres encheron dunha
ledicia antiga e eterna, encheron como un vento de
espranza inmorredoira as nosas almas e refrescaron as
nosas frentes no recinto deste teatro ...
(...)Panda!, o dos ideales puros, de onde de tanto en
tanto aparece unha rebentadela de trigaes con esa cor
do�ouros antergos, con esa cor que sola teñen os vellos
ouros que aparecen nos torques, nas mámoas e nos
túmulos dos antigos celtas. Pondal foi o alumno daquelas
soedades. El viu o mar de Niñóns, el sentiu como o golpe
de onda ía esculturando o vello cabo, el viu como os
piñeirales parecían os descendentes de Breogán que na
nativa costa xuntados están. "Parécelles entón intrépido
campás, pensan que no combate murmuran o siñal, en
escadrón formados cal xente de Breogán, en falanxe de
fen-o ben tecida, que se dispón a loitar.2"

2. Otero lembra con bastante precisión os versos da segunda estrofa do

poema "Polo baixo" que abre o libro Queixumes dos pi110s. rondai

Ô pe do castro verde,/ ben os mira ó pasa,j que
en masa escura e informei cL\·1111/ados están,/ e na nativa costal os escuita
Ji111gc11;/parécelfe que soan/ inlrépido compás,I cuida que do combatei
murmuran o shial;I e11 escadró11 formados/ cal xente de Breogâ11,/ en
fala11.w deferro be11 tecida/ q11e se apresta a /uitar.
escribira exactamente:

50

I esa terra · de Bergantiños enfréntase ó mar coas
costelas e co tórax e un poderoso peito de rocas.
Abonda dicir os nomes dos cabos e das puntas e das
furnas. Alí o San Adrián, o Roncudo, o Monte Negue,
o Vilán, a Vuitra, o Touriñán, o Finisterre ... Eu teño
percorrido aquela costa moitas veces. Eu lémbrome
con amor de cando íba dende Muxía, a que foi canta
da por Rosalía de Castro, da que dixo Pondal con
epítetos homéricos que era a seca, a areosa, a triste,
onde está a marabillosa pedra de Nosa Señora da
Barca, camiñando polo caído, pola punta de Buitra
para chegar ó cabo Touriñán, o cabo que señala o
oucidente, como siñalando unhas destinos gloriosos.
Alí non son as rías azules da rexión das Rías Baixas
de Galicia, nin é aquel marabilloso artellamento e
aquela riqueza de formas da Ría de Arousa, en donde
nun corto tramo temos tódalas gracias e atopamos
todas as fermosuras do mar e da terra: as veigas
milleirentas, os fermosos deltas, os regatos cantareiros,
a onda da marea suave e doneei máis fermosa que os
antigos e mitolóxicos pares de Grecia, que sube
dondamente e que enche basta os piñeiros i os
piñeirales, non.
Alí temos unha naturaleza dura, temos un roquedo
forte, temos que ningún intre nin de inverno nin de
vran detense de combatir a onda contra as rocas. É
unha loita fermosa, unha loita épica porque, ¿cal é
máis grande das dúas? ¿a roca ou a onda?
A onda non é nada sen a roca porque a onda non
ten forma; a onda significa o infinito e o sinxelo, loita
e desea ter unha forma e para ter unha forma ten que
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sufrir e da mesma maneira que o xenio creador das
letras ou das artes, ten que sufrir ó topar coa resisten
cia da lingua pra a poesía, coa resistencia do mármore
e do bronce pra a estatuaria, coa resistencia da pedra
pra a arquitectura.
E así ten algo de a1tista aquel noso mar do Finisterre
que loita sempre por teñir unha forma e, por outra
parte, a roca-pedra, a roca sometida a toda a traxedia
da vida, a roca sempre martirizada e cravuñada polos
fríos da xiada, pola chuvia, polo vento, polo arado,
polo traballo dos homes tamén sen ese impulso
ariético, sen ese cincel do mar non tería forma.
Así, en ce1ta maneira, se houbera un grande poeta,
un Milton ou un Dante, que tuvera dentro dos concep
tos da súa imaxinación e dentro do domínio e da maes
tría do seu verso, o poder desta mitoloxía das forzas da
nosa costa de Galicia, entón teríamos cecais aquel poe
ma épico dos destinos da nosa raza o dos destinos de
Oucidente, aquel poema que soñaron tantos vates.
Deles Pondal, porque el, meus queridos irmáns, eu
moitas veces lendo ese pequeno libro, eses sinxelos
versos tan cheos de vento e de mar, de espranza de
inmortalidade dos Queixumes dospinas, non vexo alí
aquel abismo sórdido que quixo pór o poeta. Senón
que vexo algo como anuncio, ou como fragmento desa
vasta poesía cósmica dos celtas que inda estamos esno oucidente de Europa.
perando
.
Dentro da nosa terra de Galiza podemos atopar
todos estes tipos de paisaxes. Temos establecida a lei
da atracción do Atlántico, temos establecida a lei da
sucesión estatigráfica das formas...

( ...) Chaos de Amoeiro. Aquel camiño é como cin
cuenta mil outros camiños que hai na Galicia, mais
chegado ó seu conceito, é un camiño vello. É un camiño
sabio, é un camiño que vai ó p1incipio, ó comén, pouquiño
a pouco, porque as costas débense subir así; pero que
chegando un pouco máis alto, chegando á altura de Fechos
e chegando á altura de Trasalba, entón o camiño deixa
aquela pesadume de zocos que tiña nos pés, e empeza a
cantar e empeza a coner cara á fonte dos Frades e cara ó
espallamento dos hornizontes de Amoeiro con10 si nacera.
unha nova xuventude no corazón.
Ese camiño, ¿cantos séculos terá? ¿quen o fixo ? ¿quen
o creou? Probablemente nós que nos inclinamos con
tanto entusiasmo diante dun monumento antiguo, que
contemplamos con respeto e con veneración o enigma
dun anaco de cerámica da época dos castros, non con
sideramos que eses camiños, que son fatales, que son
necesarios, que van buscando unha fonda, que van
buscando unha ribeíra, son tan antigos como o home.
Que son obras verdadeiramente prehistóricas e nós non
facemos máis que seguir aquela sencla que nos indica
ron os antigos e que por alí pasaron tóclalas xenera.cións:
as heróicas, as que deixaron un nome na historia e
esoutras xeneracións que perante séculos inteiros tiveron
cecais a so1te de non deixar un nome, nin un epitafio,
nin unha lembranza, pero que han de vivir eternamen
te no agradecimento infinito de todos porque elas
!abouraron escuramente, heroicamente, facendo a épi
ca ela nosa terra, a roca e a terra inmo1tal de Galicia.
Este camiño vai deixando atrás os meandros do Miño.
O Miño, entre Ourense e Ribaclavia, é un río maxistral, é
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un río solemne; parece un Nilo. É un río que non pensa
que o agarden despois alá por Arbo e por Filgueira e
polas Neves unhas rocas puras coas que ten que loitar e
que máis adiante o agarda o pé do facho inspirado de
Santa Tegra, a mo1te. E coa mo1te, a resurección; e coa
resurrección, a lembranza poética. Agárdao o bico
salgado, o mito da mo1te representado pola loita do
mar. E por Santa Cruz de Anabaldo, por Barbantes, por
Ourense, o Miíi.o é un río repousado que se vai gozan
do moi finamente como un lector de memorias anti
guas a reflexar os arciprestes e os conxuntos graciosos e
barrocos das aldeas, dos pazos e dos vellos viíi.edos.
Agora xa desapareceron do vai do Miíi.o e do Ribeiro
de_ Avia e dos Ribeiros do Si!, aqueles camiíi. o s
emparreados que había dinantes. Porque dinantes que
a agricultura se fixera tan industrial como o é agora, en
que había un sentido máis estético, en que non se vivía
tan axiíi.a, os campesiíi.os e os viíi.adores tiíi.an a gala en
decorar as liíi.as dos altos esteos, e entón as parras tif1an
toda a opulencia e toda a gracia e toda a facbendía
dunha grande cousa chea de ledicia e os camiíi.os todos
estaban sombreados. Eran tan altas aquelas paneiras
que por debaixo cabían os cabaleiros nos seus cabalos
e collían os carros máis outos; aquelo era unha ledicia,
neste tempo do vran andar debaixo daquelas parreiras
e ir por aqueles camiíi.os fondos que eran como claus
tros verdes, que eran leitosos recunchos de vexetación
en cloncle o sol tiíi.a a gracia de xogar ás escondedelas
coa herba e coas flores do chan.
Pouco a pouco o camiño vai vencendo á encosta.
E vaina vencendo con tino, e vai subindo por aquelas

(. .. ) e con mil gracias pra os coches i están moi
ben avisadas i están moi ben feitas e van ó seu desti
no sin ter ningún entreteñimento no camiíi.o. Os nosos
camiños vellos teíi.en outra maneira de ser. Non van
tan axiña, non teñen tanta prisa. Van seguramente
porque saben que neste mundo o importante non é
precisamente chegar senón desfroitar das incidencias
do camiño e demais. Porque teñen que rendir corte
sía e porque teíi.en que enxergar os fermosos paisaxes,
porque teíi.en que deteñerse de vran diante dos pazos
de arboredos e diante das fontes agarimosas e, sobre
todo, habedes de observar que eses camiños ó pasar
diante das igrexas e cios cemiterios parece que calan,
parece que as mismas arroiadas en eles non son tan
sonantes nin tan durantes como noutros tramos do
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terras pizarreíi.as. ¿Quen pasou 1 Pasaron noutro tempo
as xentes que levaban o pan da montaña para vendelo
na ribeira, pasaban as frutas e pasaban os pelexos
con que levaban os arrieiros o viño das ribeiras para
venclelo na montaíi.a, nese intercambio de montaña
e ribeira que é tan antigo como a historia, que é tan
antigo como a conciencia de Galicia.
Por alí pasaron os fidalgos que iban ás súas terras,
por alí pasaban os monxes de Oseira que tiíi.an as
súas rentas e que tiñan os seus prioratos de Santa
Cruz de Arrabaldo e íban camiíi.anclo despois o com
pás das súas cabalgaduras, pasando a Ponte dos Frades
entre Trasalba e Parada e cruzaban os Chaos de
Amoeiro e iban xa para as terras de Cea en cloncle o
bico fai frente ó frío da montaíi.a...

seu andar e parece que ofrecen un respeto, parece
que ofrecen unha lembranza e unha oración a eses
verdes cemiterios onde dormen as xeneracións
campesías cuberto sempre dunha herbiña mol, dunha
herbiña espiritualizada como a ...... , naquela terra
acolledora que comeu e que fixo a terra outra vez; e
que ó mesmo tempo liberta eses corpos e os espritos
dos nosos antergos, houbera un sentimento indirecto
do templo da saudade e do templo da lembranza.
A;{ habedes de ver que o paisaxe galego, en tódalas
súas formas, en tódalas súas infindas meditacións,
pode ser representado como unha cousa que se vai
facendo.
¿Quen sería capaz de facer a historia do paisaxe
de Galicia? Imos imaxinar nada máis uns cantos tra
mos desta historia. Imaximenos a época primitiva dos
celtas. Inda as aguias romanas non habían espallado
as súas azas sobre os nosos hourizontes. A Galiza era
unha terra cuberta de bosque. Existían poucos
piñeiros; o piñeiro que hoxe enche máis das tres cuar
tas partes de Galicia, de tal maneira que cada terra
está adormecida e está exaltada polo himno unánime
dos queixumes dos pinas, ningús tan fermoso como
os de Bergantiños, ningús tan fondamente azules como
o daqueles vales da Mahía que nacen ó pé da Ferradura
e do castro de Santa Susana de Santiago, entón o
piñeiro nos tempos primeiros e basta moi entrada a
Eclade Media parece que estaba reducido ás costas
meridionales de Galicia.
Dominaba a carballa, dominaba o castiñeiro, do
minaban estes arbres que teñen unha entrana fonda

na nosa historia e na nosa paisaxe. Sol11etidos ás
variaciós estacionales, porque así como o piñeiro
pódese identificar cunha impersonalidade, sempre
verde, pouco abedente ós ciclos e ós cambias dos
campesiños, os outros obedecen, e pintan, no seu
aspecto, na súa cor, e no mesmo tremor das súas
follas, o que pasa no ambente circundante dos ciclos
campesíos.
Entón non había pola noite outras luces que as
fogueiras, que se acendían nos castros. Os castros
ocupaban as alturas. O paisaxe parecía entonces, se
guramente, máis escuro, máis denso, máis receoso.
Faltaban dúas grandes cousas sen as cales é difícil
que nós podamos imaxinamos a paisaxe de Galicia:
faltaban os piñeirales, faltaban outras prantas que
despois foron vindo pouco a pouco, faltaban os
camiños.
Despois, conforme foron andando os tempos, xa
o castro vestiuse co castelo e foron nacendo nos an
típodas das antiguas eminencias onde se alzaban os
altares dos druidas, foron florecendo as igrexas. Ese é
un intre marabilloso da historia de Galicia. A penas
se pode señalar en ningunha parte con absoluta pre
cisión e, sen embargo, sentímolo en todas partes.
¿Como? Onde existía o culto druídico ou o culto das
divinidades e os númenes feudales en calquera coto,
en calquera outura da Galicia, pouco a pouco foise
instalando alí a ermita e a parroquia. Pódese decir
que non existe case ningunha igrexa das antergas de
Galicia que non esté afontada en donde noutrora se
ergueu un castro.

56

57

(. ..) da nosa terra. Outras que se arreconchaban
no fondo de vai das rexións campesías, e todas con
esa organización de ter as hortas máis próximas, máis
lonxe os terrenos destinados ós cereales, ó millo es
pecialmente, e máis lonxe os terrenos coas reservas
do toxo e das diferentes cousas que fan falta na eco
nomía aldeá.
Moitas desas parroquias teñen unha figura radian
te, outras teñen unha figura estratificada e descolga
da; outras están concentradas nun sólo pobo, outras
están espalladas en mil lugarciños pequenos. Porque
parece que por unha parte a morfoloxía cio terreno,
que é tan variada e tan prolixa e tan orixinal e tan
sorprenclente. E noutro lado, doutra parte, unha certa
arelanza e unha certa tenclencia ela nosa raza, tende a
establecerse sempre en pequenas incliviclualiclacles.
Por eso, é tan grande a revolución que fixeron os
novos meclios de comunicación: as estradas. Desde o
momento en que hubo un sistema, desde a época
cios Borbóns, clende a carretera xeneral de Galicia de
Carlos III, a que entra polos portos de Valcarcel e vai
cruzando os planaltos de Lugo e pasa polas murallas
de Lugo e pasa pola Fonte Castellana e chega a Coru
ña, que foi durante moito tempo a soila carrc;tera
moderna que había na nosa terra, desde ese momen
to moitas parroquias antigas trocaron completamente
a súa estructura.
E hoxe vese en moitas parroquias que empeza a
triunfar a forma liña!, e ó largo elas estradas aparecen
xa as casiñas novas, pimpantes, con outras necesicla
cles, con outra luz. Aparecen xa inclepenclizaclas cio

castro, o recinto antigo ela parroquia vai quedando
esquenciclo e, moitas veces, a igrexa xa non é igrexa
senón que preside o lugar cios mortos, o toco
dorinitionis, como clicen as liturxias de igrexa.
De maneira que poderíamos establecer o momen
to en que se estableceron os castelos e as igrexas e
sempre é infinitamente máis respetable a igrexa que o
castelo. Sempre temos unha dor cando desaparece unha
igrexa románica. Sempre temos un sentimento cando
por algunha circunstancia ela vicia as vellas pedras dunha
construcción venerable teñen que esborrallarse e des
aparecer ou se fai esto vanclalicamente.
En troques eu sei clecirvos que eu non sinto
grande cousa a desaparición dos castelos. Son moi
fermosas as torres ela Limia. É fantástica aquela
acrópolis de Monterrei dominando ó vai de Verín
e de Baronceli.Toclos estes castelos están ligados
á Crónica de Vasco de Aponte de Galicia, están
ligados outros á Historia compostelana. Mais o
c a s telo non e s t á identificado, non f l orece
espontaneamente na natureza. Dá a sensación
dunha lanza que se afinca no chan pra significar
unha soberanía. Eu sei, en troques, que a igrexa
e a ermita, como a aldeia, como mesmo o pazo
campesiño, que xa xurden ela terra e, moitas ve
ces, incla que teñan desaparecido, incla que os
camiños da vicia teñan levado as enerxías cios
devalares cios nosos días por outros regueiros ou
por outros rumbos, sempre quecia unha lembranza
ela parroquia ou da aldea ela abandonada, de tal
maneira que moitas veces camiñando por un fon-
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do camiño de Galicia, sentimos na sombra do si
lencio, un recendo que nos chega non sabemos
de donde; e esculcamos na vexetación espesa que
recubre as vellas pedras e vemos que alí está para
saludarnos, para embalsamarnos o camiño, para
falamos de un destino de poesía, de un destino
de paz, a flor do cabrinfollo, a flor da madresel
va, que sempre é amiga dos camiñantes e dos
soñadores.
E con esto meus amigos vou a terminar esta
conferencia, que non é conferencia porque eu non
teño ciencia suficiente nin preparación para
enseñarvos o desenvolvemento dese tema da
paisaxe de Galicia. E nada máis quixen suscitar e
iniciar algunhas veces no voso esprito e na vosa
lembranza, non o amor da terra de Galicia e o
seu recordo constante que ese sei moi ben que
están afincados nos vosos peitos, senón que
meditedes un pouco sobre o que sintades cada
un das vosas parroquias, das vosas terras para que
inda amedes máis esa terra e para que sintades
como ela mesma é en si unha fermosa obra de
arte. Podíase escribir un libro titulado "Galicia:
obra de arte". É dicir, non fan falta de Galicia que
se levanten novos abaloiras.
Hai que sentir o paisaxe considerado como algo
vivente en donde están estructuradas as paixóns
dos homes, algo, todo o que pasou na vida, todo
o que pasou basta no pensamento está rexistrado
no paisaxe. E por eso debemos ter no camiño, no
pazo de piñeiros, na disposición vella da aldea,

na m'aneira como a cidade, sexa Betanzos, o fon
do prestixioso e romántico dos seus esteiros, sexa
Lugo, ergueita como unha acrópolis tentadora e
orgullosa dos horizontes montesíos, sexa Ouren
se ou sexa Santiago tendidas cara ó solpor
xenerosamente como se foran grandes altares das
vísperas e do oficio de horas de poniente, sexa
Vigo, que cada día vai imperando máis coa beleza
das súas novas construccións e vai interpretando
marabillosamente ese concepto tan noso de in
terferencia de vicia campesía coa vida cidadán;
de cidade que é ó mesmo tempo campo basta o
punto que non se pode establecer unha zona
diferenciadora para que sintades como a Galicia
é eso: unha fermosa obra de arte, unha fermosa
obra de fe, unha arte e unha fe que non están
rematadas.
Porque rematar significa morrer. Porque defi
nir significa terminar. E Galicia estase facendo. E
ó estarse facendo así pensa sempre nun tempo
de suparación, nun tempo ideal que ha de vir al
gún clía para consolar esas labores inmensas, e
para premiar ese infindo sentimento da eternidade.
Esta arelanza infinita de saudade que é o ca
racterístico cios nosos paisanos traballando a terra,
que é o xenio · cios nosos poetas pensando nos
futuros, que é o sentimento de inmortalidade que
fai igual as formas das montañas, dos espritos e
ideas coas xentes, non se consideren ligados á
historia senón que iban sempre nunha esperanza
de super, de transistoría imorrecloira. E con esto,
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meus amigos e irmaos, eu salúdovos a todos,
desexándovos que sempre sexades os mesmos que
tendes sido e quedo a vosa disposición coa miña
pequena conocimento das cousas de Galicia, cos
meus pequenos libros que eu ofrenclo ó altar da
terra de Galicia e pedíndovos perdón polas horas
ou polos minutos que arestora vos teño roubado
ó voso sentimento ela patria e ela terra.
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