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L6PEZ FERREIRO E A HISTORIOGRAFÍA GALEGA *

O propósito deste traballo é facer unha aproximación á obra
de Antonio López Ferreiro nun intento de contextualizala no seo
da corrente historiográfica galega, e, xa que logo, vencellar a súa
laboría de (historiador ao particular e específico desenvolvimento
da historia galega contemporánea'. Conven, pois, antes de nada
reflexionar sobre o que significa a expresión "historiografía ga-
lega". ¿Hai motivos dabondo que nos permitan falar déla? ¿Existe
unha auténtica e verdadeira historiografía galega? Para non emba-
rullar o discurso desde o principio, teremos que responder que real-
mente existe, pódese e débese falar dunha historiografía galega.
Pero ao carón desta afirmación2, compre engadir unhas poucas pre-
cisións que amosen as fraquezas e dificultades dunha actividade in-
telectual que tampouco nisto é allea ao resto da cultura galega.

Se botamos unha ollada, por superficial que sexa, sobre os tra-
ballos, libros, artigos e publicacións curtas que, polo regular, ca-
talogamos como "históricos", ou de historia, concluimos doadamente
que, en canto ao volume —entendido como unha agregación— a
produción ihistoriográfica galega rexisbrada desde thai máis dun
século é abondosa. Son prácticamente incalculabeis os artigos, máis
raros os libros, pero en conxunto a producción é voluminosa. Este
é un feito fácilmente verificábel. Véxansé, senón, os índices das
revistas de institutos, academias, universidade e centros privados,
comisións de monumentos e mesmo na prensa periódica.

Agora ben, toda esa producción, tan mesta, ¿pode caracterizar,
pode dar corpo a unha historiografía? Aquí xurden os problemas,
porque se a ollada sobre desa produción historiográfica é máis
crítica que descritiva, inclinaríamonos a pensar que o peso da his-
toriografía galega, a súa tradición, o seu prestixio ceden en rela-
ción ao seu volume. A tradición historiográfica en Galicia é pobre.

* A orixe deste traballo é unha conferencia que foi pronunciada no
Museo do Pobo Galego o 12-5-78, nun ciclo acucado, con motivo da cele-
bración do Día das Letras Galegas, a Antonio López Ferreiro. Publícase aquí
sen outros cambios que algunhas rectificacións de estilo e notas a pé de'
páxina que avalen aflrmaclóns quizáis demasiado rotundas.1 Pra distinguirmos desde agora a historia-acontecimento (res gestee)
da historia entendida como narración ou investigación dos feitos aconteci-
dos (historia rerum gestarum), irnos falar de historia para nos referir ao
primeiro conceito e historiografía ao segundo, sen que esto supoña descartar
outros posibeis significados ou conceptualizaclóns da verba "historia". Re-
mitome, para este aspecto, a Jerzy Topolski, Metodología della ricerca
storica. Socletá Editrice H Mulino. Bologna 1975, pp. 74-77.1 A afirmación non é gratuita e, como xa se ten sinalado, aínda que
non co eníase que merece, a historiografía cumpre en Galicia un papel
mol importante no fenómeno que chamamos Rexurdimento. Desde esta
óptica, o estudo do pasado como xelto de reivindicar unha éspeciíicidade
e fundamentar un presente é a caracterización máis atinada do que enten-
demos por historiografía galega. Por eso, entre outras razóns, excluimos
deste traballo toda a producción historiográfica anterior ao século XIX.
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Para exeinplificar esta afirmación, chega lembrarse de que ca-
recemos de algo tan elemental como un "corpus" documental, dun
aceptábel compendio de historia de Galicia, dunha organización
axeitada dos arquivos —malia os esforzos feitos nos últimos dez
anos— e, en consecuencia, dunha presencia pouco máis que sim-
bólica na "historia xeral española". Non estóu a pedir que a his-
toriografía galega tivese elaborado unha especie de "Monumenta
Gallaeciae Histórica", pero lembremos que o manual máis socorrido
de historia de Galicia é o "catecismo" de Vicente Risco.

Pensó, polo tanto, que nesta primeira aproximación superficial
á historiografía galega atopamos dous feitos case contradictorios:
unha importante produción, pero unha eñcacia, unha valía cuali-
tativa máis ben froxa. Os motivos que poderían servir para enten-
der este panorama contradictorio son moi complexos e a súa aná-
lisé escapa a un traballo deste tipo3. Contentareimé con apontar
algunhas notas que sirvan máis de motivo de reflexión que de ex-
plicación a un problema que realmente abrangue ao conxunto da
cultura galega e, máis amplamente, á sociedade galega contem-
poránea.

1. A abundancia de traballos de índole histórica, ademáis de
explicarse pola eclosión dá crónica local frecuente en toda Europa
desde fins do século XIX, que é como unha resposta a un mundo
en transformación acelerada, nabería que explícala en Galicia pola
necesidade, consciente ou non, de elaborar, mediante a procura no
pasado, uns argumentos e probas históricas que fundamenten o fei-
to diferencial galego. Quérese decir, hai como unha pequeña in-
tuición de que a realidade diferente de Galicia é froito dun proceso
histórico tamén diferente. Esto, que hoxe sabemos polas investiga-
cións dun Pierre Vilar encol de Cataluña, obra que subtitula ex-
presivamente "investigación sobre dos fundamentos económicos das
estruturas nacionáis" estaba insinuado no talento de Martínez Mur-
guia e faráse presente no grupo do Seminario de Estudos Galegos.
Pero mesmo os traballos históricos procedentes de persoas ou sec-
tores que non se plantexan directamente esta procura de raigañas
diferentes, contribuirán dalgún xeito a recuperaren e estabeleceren
unha identidade de Galicia como pobo diferenciado —e valla de
exemplo todo iso que globahnente coñecemos como "erudición
local".

2. Porén, non é ouro todo o que reluce. Sabido é que a histo-
riografía forma parte dunha cultura —neste caso a cultura gale-
ga— que é unha cultura oprimida, agredida, e, polo tanto, ten
que estar á defensiva, loitando moitas veces pola propia supervi-
vencia. Esta situación de opresión couta, por definición, moitas po-
sibilidades á hora de realizar adiantos cualitativos importantes.
Por eso, toda a produción cultural galega e sobranceramente a
histórica, tende a ser repetitiva, feita de adicións e non de re-
flexións multiplicadoras. Aquí residiría boa parte da explicación
desa tradición historiográfica definida anteriormente como pobre.

3 Para ser coerente, debo decir que a diflcultade de análise dunha his-
toriografía está en estrelta relación coa importancia cualitativa da mesma.
Neste caso, as dificultades coas que tiveron que encararse os estudos his-
toriográficos en Galicia siguen vlxentes, de xeito que abranguen o suxelto
e o obxeto da análise.
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3. Pero a todo esto, xúntase unha situación material moi pre-
caria, que dificulta enormemente a produción historiografica. Toda
a historiografía europea contemporánea desenrolouse, adquiríu pres-
tixio e colléu carácter de ciencia oficial mercé a que era unha acti-
vidade protexida, xa fose polo Estado —o máis frecuente— que
creaba academias, abría arquivos e introducíaa na institución uni-
versitaria, xa fose por outros grupos ou forzas sociáis 4. Neste sen-
tido, as dificultades ñas que tivo que moverse a historiografía ga-
lega foron grandes: falta dé organización dos arquivos, proscrip-
cións das esferas universitarias, falta de profesionalización do his-
toriador, etc.5. De todos estes atrancos materiáis eran conscientes
os propios cultivadores da historia. Murguía qüeixábase da inexis-
tencia dun arquivo xeral, un museo arqueolóxico é de que os ar-
quivos privados estivesen "cerrados con cien llaves"'. O mesmo
López Ferreiro bota en falta esto, cando afirma:

"En el Archivo de la Academia de la Historia de Madrid bien
pueden ensayarse los tesoros literarios que encerraban nues-
tros monasterios y nuestras iglesias; no.así en otros archivos
—y bajo este nombre comprendemos aquellos documentos que
por su antigüedad o falta de práctica aplicación deben ser
tenidos por puramente históricos— yacen cautivas, custodia-
das vigorosamente por guardianes que se empeñan en tener-
las a la sombra como si temieran que los rayos de la luz los
pulverizasen. Cuanto ceda esto en perjuicio de la literatura,
de la historia y aún de la honra del país no es calculable"7.

4. Finalmente, e como colofón ao dito anteSj non pode, falarse
de historiografía galega sen se acordar un para nada da evolución
da sociedade galega ao longo do sécula XIX. A situación de Galicia
no século pasado, plagada a súa agricultura de supervivencias feu-
dáis, sen asomos de industrialización, tardíamente comunicada, pe-
ro inserida políticamente nun réxime liberal-burgués^ revélasenos
como algo moi contradictorio, que aínda non sabemos cómo definir,
porque ao cabo trátase dunha etapa de transición entre unhas for-
mas de vida herdadas do Antigo Réxime e a integración nos cir-
cuitos económicos capitalistas.

4 Sobre todo a protección estatal é o ponto importante no desenvolví -
mentó da historiografía decimonónica, aspecto que sulifian todos os auto-
res que se achegan ao tema. Véxase, por exemplo, E. Fuetér, Historia de la
historiografía moderna, II, 1953, Buenos Aires, pp. 92 e ss. e G. Lefevre,
El nacimiento de la historiografía moderna. Barcelona 1974, pp. 286-290.

9 Obsérvese que a maioría dos autores que hoxe coñecemos polas suas
obras de historia son alíeos totalmente a calquera tipo de formación uni-
versitaria específicamente histórica e moitas veces simples aficionados.
Aparte da condición de arquivéiros de López Ferreiro, Villaamil y Castro,
Martínez Salazar e tardíamente Murguía, haberá que agardar até o Se-
minario de Estudos Galegos para atopar historiadores-profesores de histo-
ria, que mesmo son raros (Otero Pedrayo, Risco..:). Todo esto non quer
decir que aficionados á historia non rendesen excelentes froltos, pero a
falta de profesionalización é Índice elocuente do atraso historiografía) ga-
lego, especialmente sobre o punto de vista metodolóxico.

6 O que ñas datas en que escrebe Murguía (1865) resulta moi coerente,
porque o documento privado non perderá aínda o seu valor pragmático. O
lamentábel é que hoxe teñamos que nos queixar como Murguía, sen ter o
documento outro valor que o que lie conceda o historiador.

7 Recollido de "Memorias de la reina gallega Doña Aragonta", repro-
ducido in Compostellanum, (1960), pax.
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Pero o que sí sabemos é que o sentido que en toda Europa tivo a
historiografía liberal, como xustificadora dunha revolución ou do
ascenso social dunha clase, non o ten en Galicia. A clase dominante
galega, polo menos a súa fración maioritaria, non precisaba dun
"corpus" historiográfico que a lexitimase, porque eso sería unha
pura tautoloxía. Cicáis sexa comenente reparar ñas seguintes ver-
bas de Murguía:

"...por una contradicción que no se explica, es posible que no
haya país alguno en el cual el amor al pasado sea más gran-
de y natural que en el nuestro, y al mismo tiempo en donde
más se descuide cuanto tienda a recordarnos ese pasado..."8.

Xustamente, o párrafo murguiano oferece unha boa explicación:
o amor ao pasado é grande, porque o presente é como é en canto
que no pasado tamén o era e así se esperaba que fose no futuro9.
Pero esa lembranza do pasado tina que ser particular e individual
—ao travesó do libro becerro, do tumbo, do arquivo familiar, da
memoria dos vellos do lugar, da tradición— e non se He podía con-
ferir un carácter de pasado a nivel obxetivo. Por eso aludía á tauto-
loxía, porque para a fidalguía —fracción maioritaria da clase do-
minante galega no sáculo pasado— facer ou potenciar un tipo de
historia semellante, "mutatis mutandis", á dun Michelet ou un
Thierry sería ridículo, algo así como unha "auto-historia" l0.

Na mesma produción historiográfica galega temos unha boa
exemplificación desto que vimos decindo. A produción máis mesta
é a de índole eclesiástica, da que López Ferreiro será protagonista
senlleiro, porque a Igrexa, como forza social, perderá xa os seus
privilexios de Antigo Réxime, fora deslocada do lugar que ocupa-
ba no proceso de produción. Pola contra, a historia da nobreza será
moito máis serodia e moito máis a da fidalguía, que prácticamente
está comezando a facerse agora.

Estas refléxións preliminares, aínda que esquemáticas, poden
axudar a enmarcar a historiografía galega de acordó coas pautas
básicas sinaladas. Dunha banda, malia a constatar unha produción
historiográfica abondosa, os seus adiantos e anovamentos metodo-
lóxicos serán máis ben pobres. Pola outra, o vinculamento do es-
tudo da historiografía co específico desenvolvimento histórico de
Galicia na época contemporánea é condición indispensábel para po-
der delimitar as líneas xeráis desa historiografía.

' M. Murguía, "Introducción" á Historia de Galicia, tomo I, páx. XII.
' O "testemufio de antlguldade", o argumento de que "así fora no pa-

sado" era, según W. Kula, a función social que durante moito tempo tivo
a historia en canto "legitimación histórica a determinados fenómenos da
época e aos seus direitos sóbor do futuro". Cfr. Problemas y métodos de la
historia económica. Barcelona 1973, páx. 11.u Sería "auto-historia" en canto que a historia do pasado era tamén
presente. E con esto estoume referindo ao papel equívoco que xogaba no
contexto do século IX o que no Antigo Réxime coñecemos como fidalguía
intermediaria e que agora, na sociedade liberal, non pode denominarse bur-
guesía agraria, senón que segué sendo fidalguía. Desde este punto de vista,
esa situación "híbrida" da fidalguía explicaría que a historiografía, en Ga-
licia, somentes sé desenrolase fora do seu entorno: eclesiásticos, pequena-
burguesía comercial urbana, ou xa cando deixara de cumprir un papel
hexemónico (simplificando moito, desde principios deste século). Lamen-
tábelmente, non hai ningún traballo que abeire a historia do século XIX
ao que me poida remitir para xustificar estas afirmacións.
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Estas líneas poden exemplificarse en tres pontos concretos: os
primeiros pasos da historiografía galega contemporánea (Verea, Vi-
cetto, Murguía), a época de López Ferreiro e os seus epígonos e,
para rematar, voume referir brevemente ao gran proxecto que foi
o Seminario de Estudos Galegos. Estes: tres pontos de referencia
son os riláis sobranceiros da nosa historiografía e ao inesmo tempo
constituen exemplos representativos de pequeñas fracións de clase,
de pequeñas parcelas sociolóxicas: a péquena-burguesía urbana no
caso de Murguía, o clero e o componente tradicionalista en López
Ferreiro, e a pequena-burguesía urbana e tamén rural, cuns adugos
populistas, no caso do Seminario.

Os primeiros pasos da historiografía galega
A partir de 1840 comenza a haber en Galicia unha toma de con-

ciencia acerca do seu feito diferencial, que o proceso de transfor-
mación política de España iba pondo cada vez más en relevo. Non
compre insistir moito nesto, porque xa son lugares comúns a pre-
sencia desa conciencia diferencial, sobor a forma de provincialismo,
no levantamento de 1846 e posteriormente ñas primeiras fases do
Rexurdimento. A convición de que ese feito diferencial tina unha
perspectiva histórica orientará o traballo daqueles que podemos
considerar como xeremolos da posterior historiografía. Deixando
a un lado varias historias de ámbito local, que polo regular non
pasan de ser excelentes descricións xeográficas ou "crónicas ocu-
lares", con, certos resaibos das ideas de Montesquieu, pero sen os
conceitos básicos da historiografía romántica10 bis, son Verea y
Aguiar, Martínez Paadín, Benito Vicetto e singularmente Martínez
Murguía os representantes desta primeira fornada de historiadores
románticos, aínda que Murguía se diferencie netamente dos an-
teriores ".

As características máis importantes deste grupo suponen unha
ruptura con toda a historiografía anterior, chea de cronicóns ou re-
latos baseados en vivencias personáis. Esta ruptura plásmase no
feito de que por primeira vez conceben o proxecto de escreber unha

"> bis Representativas desta historia local son as obras de Nicolás Ta-
boada y Leal, Descripción topográfico-histórica de la Ciudad de Vigo, su
ría y sus alrededores con una noticia biográfica de varios hombres ilustres
hijos del país. 1840 (Hai reedición recente, con limiar de Xosé Maria Alva-
rez Blázquez), Enrique de Vedia y Goosens, Historia V descripción de la .
ciudad de La Coruña. 1845 (tamén hai reedición desta obra, feita polo Ins-
tituto "J. Cornide" de Estudios Coruñeses), Claudio González Zúñiga, His-
toria de Pontevedra o sea de la antigua Helenes fundada por Teucro. Da
principio desde que se establecieron las colonias griegas en Galicia hasta
nuestros días. 1846, e José Montero y Aróstegui, Historia y descripción de
la ciudad y departamento naval del Ferrol. 1859 (Hai reedición recente).
Os mentados resaibos de Montesquieu poden verse no libro de N. Taboada
y Leal, pp. 123 e ss.

11 José Verea y Aguiar, Historia de Galicia. Primera parte, que compren-
de los orígenes y estado de los pueblos septentrionales y occidentales de la
España antes de la conquista de los romanos. Ferrol 1838. Leopoldo Martí-
nez Paadín, Historia política, religiosa y descriptiva de Galicia. Madrid 1849,
1 tomo. Benito Vicetto, Historia de Galicia, Ferrol 1865-1874. (Desta obra
hai tres reedicións actuáis!!!). 7 tomos. Manuel Martínez Murguía, Historia
de Galicia, Lugo 1865-66, os dous primeiros tomos. En 1888, 1891 e 1913 im-
primironse outros tres tomos na Coruña, onde tamén se reimprimiron os
dous primeiros (1901 e 1905). (Hai, tamén, reedición recente desta obra).
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historia xeral e global de Galicia, sendo secundario que case nin-
gún rematase cabalmente o seu proxecto.

Pero ademáis inician un-relato histórico mínimamente cronoló-
xico, secuencial, empezando nos tempos antiguos12 e, finalmente,
introducen no relato únha idea xeral que servé de fío conductor,
de armazón a todo b traballo. Os máis claros neste aspecto son
Vicetto e Murguía, que pensan no seu labor de historiadores como
unha obra de exaltación do espirito patrio:

"...y como término de esta obra... debemos recomendar... a
todo buen gallego que no abdique nunca por nada ni por na-
die del espíritu que lo anima; que sea refractario a todo lo
que tienda a amortiguar su espíritu nacional como hijo de
la antigua GALICIA; porque el amor al reino o a la región
donde hemos nacido y nacieron nuestros antepasados, no debe
extinguirse jamás en todo corazón hidalgo" ".

Con todo, hai un afastamento claro entre estes primeiros auto-
res e Murguía, que é quen senta as bases da. moderna historiogra-
fía galega. Tanto Verea como Vicetto, que escrebe cuarenta anos
despóis, refugan o contacto cunha mínima erudición, concebendo o
relato histórico como unha obra de._imaxinación, de conxeturas^
Algunhas pásaxes da Historia de Vicetto son moi ilustrativas:

"...lo principal para escribir la historia de un pueblo no son
los datos; lo principal es imaginación. De las cien condicio-
nes que debe poseer un historiador, las noventa y nueve de-
ben ser imaginación, la otra lo demás..."14.

Por outra banda, a periodización histórica, con máis rigor en
Vicetto do que en Verea, aínda segué aferrada aos vellos esquemas
da historiografía cristiana medieval e xa rexeitados desde o século
XVII. Así, a periodización de Vicetto consiste en tres partes con

a Nesto son ejemplares Verea y Aguiar, que fala de celtas e gregos en
Galicia e sobre todo Murguía, que, recollendo a idea de. Verea, ve no subs-
trato céltico unha das principáis bases ñas que apoiar a especiíicidade ga-
lega. O mesmo Vicetto tala de "nacionalidade céltica" e confesa, como Mur-
guía, recoller a idea de Verea y Aguiar, quen tivo "la gloria, inapreciable por
cierto, de ser el primero que, ilustrando el celtismo peninsular, pone su
euna en Galicia". (Historia, I, páx. 515). Murguía coincide nesto con Vicetto,
pois cabelle o honor a Verea de "haber sido el que antes que nadie habló en
Galicia con alguna extensión y criterio de los celtas, nuestros progenitores,
devolviendo a su patria... glorias hasta entonces desconocidas (Historia,
I, páx, XVII),

u B. Vicetto, Historia, n , páx. 517. Compre aclarar que o "espíritu na-
cional" reí érese a España e non a Galicia porque parte da idea da unidade
española ("ser españoles sin de]ar de ser gallegos", ibidem, páx. 520). Esta
amhiguidade entre o espirito patrio galego e español parece que tampouco
íol alleo a outras figuras do primeiro galeguismo, como Antolin Faraldo.
Cfr. X. Vilas Noguelra, "Ideología y periodización del diferencialismo ga-
llego" in Manuel Tuñón de Lara, ed. Ideología y sociedad en la España con-
temporánea. Por un análisis del franquismo. Madrid, 1977, páx. 16 e nota
10, citando a Mías de Tejada.

" B. Vicetto, Historia, VH, páx. 239. Outras pasaxes son clarexadoras:
"vamos a escribir lo que creemos que constituye la historia de Galicia...";
referíndose aos datos que ten, confusos e laberínticos, di que "los arroja, sin
ilustrarlos en el inmenso estadio de la historia, donde caben todas las con-
jeturas respecto a la constitución y desenvolvimiento de los pueblos", Ibi-
dem, I, 46.
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pontos de partida, no Diluvio Universal, o nacimento de Xesús
Cristo e a guerra dos Irmandiños.

O primeiro adianto serio, desde esta historiografía romántica
suxeita a bastantes anacronismos, debe situarse na obra de Manuel
Murguía, Historia de Galicia, empezada a publicar en 1865 a, por-
que a partir déla a historiografía galega entra na etapa que J. To-
polski denomina . "xenético-erudita", quer dicer, fondamente ro-
mántica, pero xa iniciadora dunha corrente erudita, achegada ao
documento. Ao mesmo tempo, esta obra confirma o relato histórico
como plenamente cronolóxico, sistemáticamente secuencialtó.

¿Cales son os adiantos de Murguía?. Aparte de que siga conce-
bendo o feito de escreber historia como un traballo literario 17 —idea
que aínda aparecerá en López Ferreiro— Murguía comenza a facer
referencia aos arquivos, ás fontes, chegando nalgún caso a visitar
arquivos e, por fin, é nomeado arquiveiro en 1868. Son os primei-
ros pasos dun historiador "profesional" que veremos máis asumi-
dos na época e obra de López Ferreiro. Pero o adianto verdadeir
ramente cualitativo do traballo histórico murguiano reside na súa
concepción da historia como un meio de afirmar o feito diferen-
cial galego18.

Desde esta óptica, Murguía non trata só de recuperar unha liña
gradual de sucesos illados. Á historia enténdea como un ponto no
que confluien varios coñecimentos concurrentes: a arqueoloxía, a
língua, os costumbres, o ámbito xeográfico, a etnia. Todo esto é
unha insinuación,' un precedente do que máis tarde levará á prác-
tica o Seminario de Estudos Galegos. Pero aínda hai máis: a his-
toria ultrapasa a misión de ser un traballo "arqueolóxico" de des-
cobrimento de datos que afirmen ese feito diferencial (reparemos
no oeltismo, tan criticado despóis, pero tan eficaz no momento co-
mo arma ideolóxica diferenciadora) para se converter nunha fe-
rramenta emancipadora de Galicia. O seu labor de historiador quer
intégralo nunha práctica social na que o obxectivo é a consecución
dunha coesión sociolóxica en torno a proxectos políticos de carác-
ter progresista e posteriormente rexionalista. Esto é o que amosa
o remate da introdución á súa obra, que semella unha dedicatoria:

"Y vosotros, humildes tribus de labradores y marineros cu-
yas pobres viviendas acabamos de visitar, vosotros entre quie-

15 A pesar de que a Historia de Murguía se publicará con grandes In-
tervalos e ficóu Inacabada, ahondaría a "Introducción" e o "Discurso Pre-
liminar" (tomo I) para califícalo como un grande historiador.

u O sentido cronolóxico de Murguía é lnnegabel. Ref eríndose a libros
de historia por el manexados, afirma que "no prestan la necesaria ayuda
a los que en ellos van a buscar los orígenes de nuestro pueblo y a conocer
la marcha gradual y constante de los sucesos que se refieren", Historia, I,
pax. vm.

17 O que resulta explicabel dada a procedencia 'alterarla" de Murguía
e que aínda a concepción da historiografía era netamente literaria. Cfr. a
proposición de subvencionar a Historia del no Congreso Agrícola Gallego,
Santiago, 1864, onde se lie pide ao "distinguido literato" que realice o "tra-
ballo literario" de escreber a historia "de este antiguo Reino". Cfr. Revista
Económica, 5 (1864).

" Aínda que sexa un pouco tarde (1891), a idea de Murguía é clara:
"que los ágenos crean lo que quieran, me importan poco: lo que deseo es
que los hijos de Galicia se penetren en la gran verdad histórica de la gran
fuerza reivlndicatlva que encierran las paginas que hoy les ofrezco. Para
ellos se escribieron...". "Introducción" ao tomo IV da súa Historia...
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nes nacimos y para quien escribimos este libro que tanto
tiempo tardaréis en leer, si por ventura sale de entre vosotros
el bardo misterioso que debe celebrar vuestras sencillas epo-
peyas que nuestro nombre resuene en el primer verso por el
amor y compasión que os tenemos, porque somos de los que
más esperan de vosotros y porque os anunciamos que siendo
verdad que Dios reparte sus dones con admirable equidad a
vosotros toca imprimir un movimiento de vigor y actividad
a estos pueblos decrépitos" w.

Finalmente, Murguía conecta coa bibliografía estranxeira máis
. típicamente romántica, índice claro da introdución da historiogra-

fía galega no campo da ciencia. Así, louva a Thierry, que conside-
ra como "fundador de una nueva escuela histórica", pero cita ta-
mén a Michelet, ao "insigne Macaulay, honor de Inglaterra", sen
se esquecer de Boucher de Perthes nen de Carlyle20. Neste sentido,
tamén e novidoso o traballo murguiano, que a súa acostumbrada
presunción non agacha. Murguía está convencido de que está a fa-
cer algo novo, diferente a todo o anterior, pero moi de acordó co
espirito do momento: "la historia es, bajo cierto punto de vista,
la creación propia y original, de nuestra época, dice un moderno^
escritor"21.

A partir da publicación da Historia (os dous primeiros tomos),
convertido xa no mellor exponente da historiografía romántica en
Galicia, Murguía derivará para a erudición é o cultivo do detalle,
aínda que siga apegado a vellas concepcións como as do celtismo,
que tanto lie criticará o positivismo académicoa. Murguía, como
erudito, dará certa impronta a unha corrente historiográfica que
a través da Real Academia Gallega, o seu "Boletín" e o grupo de
cronistas coruñeses (ós máis destacados, Martínez Salazar e C. Vaa-
monde Lores) desembocará no "Instituto de Estudios Gallegos" e
posteriormente no Seminario.

Esta conversión á erudición, propiciada polo seu cargo de ar-
quiveiro, chega a concretarse en traballos monográficos e na forma-
ción dunha corrente de opinión tendente á organización dos ar-
quivosB, publicación de fontes, realización de inventarios artísti-
cos, e tc . . Ideas todas elas comúns en Murguía, Martínez Salazar,
Ángel del Castillo e que se concretan ñas conclusións do primeiro

" Historia, I, páx. XXV.
" Cfr. Vicente Risco, "Manuel Murguía, historiador da nación galega",

Nos, 113 (1933), onde fai unha extensa relación dos autores citados por
Murguía. Artigo reeditado na editorial Galaxia, 1976.

J1 Historia, I, páx. V E . E a primeira frase da "Introducción".
° Cfr. a recensión que do seu libro D. Diego Gelmíres. Ensayo crítico-

biográfico. Corana 1898, lie fai M. S. y S. (¿Serrano y Sanz?) in Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos, (1900), páx. 57, quen o convida a deixar
de pensar "a imitación de bastantes compatriotas suyos, en el abolengo
céltico del pueblo gallego y limítese a pintar los hechos y sus autores según
fueron, sin querer ennoblecerlos a costa de la exactitud histórica".

23 O mesmo Murguía chegóu a redactar unha "Memoria sobre la nece-
sidad de formar un archivo histórico de Galicia", s. d., cfr. A. Couceiro
Freijomil, Diccionario bio-bibliográfico de escritores, Bibliófilos Gallegos, II,
páx. 390 (1952).
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congreso do "Instituto de Estudios Gallegos"M. Pero realmente, a
quen lie debe a historiografía galega un adianto importante na
erudición, publicación de fontes e compilación de bases documen-
táis é ao coengo compostelano Antonio López Ferreiro.

A obra histórica de A. López Ferreiro
Se Murguía e a súa liña responden a un espectro social reduci-

do á pequena-burguesía urbana, con ideas democratizadoras na
busca dunha coesión social ao redor dos seus proxectos politicos
(lembremos a "dedicatoria" da súa Historia), a obra de López Fe-
rreiro vai responder históricamente a outro contexto, a outro es-
pectro social: a Igrexa e os tradicionalistas, tamén, según se ten
salientadoa, rexionalistas, aínda que os pontos coincidentes co
vieiro murguiano sexan escasos.

O máis destacábel da obra de López Ferreiro é, en primeiro
lugar, o que significa de adianto na confluencia da "historia litera-
ria" e o traballo erudito e, en segundo lugar, a súa concepción do
labor historiográfico como algo enxergado na práctica social (se-
mellante a Murguía, pero en sentido oposto): como un traballo
necesario para xustificar o presente, cuns adugos de profundiza-
ción na reivindicación da especificidade de Galicia, que son se-
cundarios.

1. O adianto da historia-erudición
A obra de López Ferreiro, inmensa para ser froito do traballo

individual, supon na historiografía galega o ponto de converxencia
da historia coa erudición, do relato cronolóxico-sistemático coa
perspicacia do detalle. O cambio é tan importante que, en López
Ferreiro, a historia deixa de ser xeral de Galicia, ao xeito román-
tico, para se converter en monográfica e exhaustiva. A amostra
suprema son os once tomos da Historia da S.A.M.I. de Santiago,
pero tamén son representativas as dúas grandes obras anteriores,
Fueros municipales de Santiago y su tierra e Galicia en el último
tercio del siglo XV. Quérese decir que, técnicamente, López Fe-
rreiro enriquece dun xeito innegábel a historiografía galega, tanto
polo modo de traballar (transcrición e emprego sistemático de
fontes de primeira man), como polos resultados obtidos (grandes
monografías, que non son historias xeráis de Galicia, aínda que, ás
veces, se califique de tal á "Historia da S.A.M.I.", incluso polo mes-
mo López Ferreiro).

A base desta erudición, da irrupción do documento e da fonte
primixenia no relato histórico ven propiciado en López Ferreiro
por dous feitos especialmente significativos. A súa formación na
Escuela Superior de Diplomática, primeiro, e a posibilidade de
acceso a unhos arquivos —os da Catedral compostelana— que su-
ponían atoparse cunha masa documental uniforme e fácilmente

24 Cír. "Primer Congreso de Estudios Gallegos, Agosto de 1919". La Co-
ruña. As "conclusións aprobadas" na "sección de historia" son case as mes-
mas que A. Martínez Salazar tifia exposto nun traballo de 1890, recollido
na súa obra De la guerra de independencia en Galicia. Buenos Aires 1953,
páx. 7-8.

25 Cfr. X. R. Barreiro Fernández, "López Ferreiro e Galicia" La Voz
. de Galicia, 17-5-1978.
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"serializábel", despóis de vir de Madrid, da Escuela Diplomática.
O paso de López Ferreiro pola E.S.D. é un feito sinalado por to-

dos os seus biógrafos e estudiosos que se achegaron á súa obraM.
Ramón Fernández-Poúsa consideróu o feito como "trascendental
en su vida, pues imprime carácter a toda su ingente tarea inves-
tigadora y de fecundo publicista" v. Sen ningunha dúbida pódese
afirmar que a estancia de López Ferreiro na E.S.D. constituí a
base.do que poida ter de renovadora a súa obra histórica. Tal im-
portancia determínaa o carácter de "centro de estudios históricos"
que tina esta Escuela, o mellor e único centro do momento para
adquirir unhas bases axeitadas para a realización dunha historio-
grafía científica. Esta Escuela era o órgano cultural que a burguesía
española crióu á imaxen doutras institucións europeas (v. g. a "Eco-
le des Chartres" francesa, fundada no 1821), con destino á forma-
ción duns cadros de arquiveiros-burócratas-funcionarios que ao ser-
vicio do Estado ordenasen e conservasen unha masa documental
xa inservíbel28. Alí cursábanse os estudos e disciplinas básicas pa-
ra a formación dun historiador que daquela era chamado "arqui-
veiro"29.

Pero ademáis, a orientación historiográfica de López Ferreiro
estará en relación directa eos estudos recibidos na Escola. Sinto-
máticamente, López Ferreiro empregará os seus coñecimentos pa-
leográficos, diplomáticos, arqueolóxicos e numismáticos para ela-
borar os seus traballos que, segundo a orientación académica, terán
uhha focaxe predominantemente medieval. Evidentemente, López
Ferreiro foi un bó aluno, un aluno ben proveitoso.

Con esta formación académica, López Ferreiro asentase en San-
tiago e cada vez vai tendo acceso máis directo a unhas fontes do-
cumentáis que, pola súa riqueza, He permiten facer eso que os
restantes historiadores galegos da súa época non poden realizar:
conceber e elaborar grandes monografías, co apoio dunha documen-
tación prácticamente exhaustiva e doadamente sistematizábel. Esta
base material, alen da capacidade de traballo e da intelixencia de
López Ferreiro, explicaría en boa parte a orientación e magnitude
da súa obra.

26 Cfr. a excelente biografía de María Pilar Sánchez-Cantón Lenart in
Cuadernos de Estudios Gallegos, 1960, pp. 255-335.

27 "Prólogo" á reedición de Galicia en el último tercio del siglo XV.
Vigo 1968, páx. 9.

21 Principalmente, fondos de procedencia eclesiástica apropiados na
desamortización, porque os fondos documentáis de orixe civil tifian aínda
un valor práctico para os térra teñen tes, non mol seguros do desenlace da
Leí de abolición de señoríos... Por outra banda, non debe esquecerse que a
criación da Escuela Superior de Diplomática (1856) está íntimamente vin-
culada á creación do Corpo de Arquiveiros Bibliotecarios (1858) e do Arquivo
Histórico Nacional (1856). Incluso se debe relacionar esta reforma Institu-
cional coa elaboración doutras leis como a Lei do Notariado (1862) e a
Lei Hipotecaria (1863).

29 En opinión de José Villaamil y Castro, as materias explicadas eran
"ciencias de tanta utilidad" como a Arqueoloxía, Numismática, Paleografía
Epigrafía, Bibliografía, Historia de Institucións da Idade Media, Latín e
romances dos séculos medios, Historia das Belas Artes, Historia literaria
"y aun la Geografía Histórica, desterrada recientemente de nuestras Uni-
versidades". Cfr. Boletín Histórico, 4 (1883). Engade Villaamil que na Es-
cola explicaban catedráticos como Modesto Lafuente, Muñoz y Romero, Pe-
dro F. Monlau, Cayetano Rosell, Manuel Assas "y otros muchos distinguidos
hombres de letras".
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E aínda haberla que suliñar esta importancia da formación
académica de López Ferreiro con outro dato máis: na elaboración
das súas obras fai escasas citas, a non ser que se trate de autores
eruditos do tipo do P. Flórez, Yepes, Castellá Ferrer..., ou fontes do-
cumentáis (pono por caso, a Historia Compostelana, o Códice Calix-
tino, ou os Linajes de Vasco de Aponte).

As mencións que fai de autores coetáneos redúcense aos seus
profesores da Escola (Lafuente, Monlau, Muñoz y Romero) e co-
legas arquiveiros (Villaamil y Castro, Fita, Tramoyeres...). Pola
contra, os grandes historiadores estranxeiros daquela sonlle prác-
ticamente descoñecidos —mesmo en maior degrau que a Murguía—
salvando referencias espalladas a Alexandre Herculano, Fustel de
Coulanges ou Duchesne30.

Por todo esto, adquire un relevo especial o aporte erudito da
obra deste coengo compostelano. Este aporte é evidente porque
todas as súas obras son feitas a base de documentos, de fontes ma-
nuscritas frecuentemente, anque non desprecia o dato arqueológico
ou numismático. López Ferreiro é a expresión galega da famosísi-
ma frase dos franceses Langlois e Seignobos de que a "historia
faise con documentos"3I. En números redondos, pasan de mil os
documentos publicados en apéndices (na Historia da Catedral in-
corpora máis de cincocentos), intercalados no texto ou publicados
separadamente como en GALICIA HISTÓRICA 32.

2. A súa concepción da historia
A pesar de todo o dito antes, ao recalcar tanto o aporte erudito,

López Ferreiro non pode considerarse como un historiador típica-
mente positivista "strictu sensu"33, anque este aspecto sexa o máis
repetidamente suliñado de toda a súa obra34. En certo modo, Ló-

30 As referencias de Herculano como de Duchesne son secundarias, vis-
tas desde a óptica da súa formación como historiador. Duchesne, como de-
fensor do "método hipercrítico" con respeito a historia eclesiástica, é citado
por López Ferreiro para combater a súa interpretación da non estancia en
Santiago do corpo do Apostólo (Cír. "Santiago y la crítica moderna" in
Galicia Histórica, I). O único autor estranxeiro de entidade, citado por Ló-
pez Ferreiro, é Fustel de Coulanges,. mol representativo do positivismo his-
toriográfico francés da segunda mitade do XIX (Cfr. a anécdota contada por
G. Lefebvre, op. cit., páx. 232, sobre a súa creencia cega no documento).11 Cfr. Introducción a los estudios históricos, 1897. Do influxo desté li-
bro ocupouse extensamente LUcien Febvre en Combates por la historia. Bar-
celona 1970, pp. 17 e ss.

" A primacía das fontes —transcrición, compilación e difusión— é a
máxima expresión do labor historiográfico do momento. Neste sentido, Ló-
pez Ferreiro fala no prefacio "A nuestros lectores" de Galicia Histórica de
que a seción de fontes será a máis cuidada da revista, por diante doutras
como "Estudios, Bibliografía, Crónica". Opinións semellantes poden achar-
se noutros historiadores galegos da época: Villaamil y Castro "como uno
de los mayores servicios que se pueden prestar a las letras tiénese hoy en
día la publicación de documentos", Boletín Histórico, ibidem, B. Barreiro
de V. V. (Cfr. "Programa-circular" no primeiro número de Galicia Diplo-
mática'), Martínez Salazar, etc.35 O mesmo López Ferreiro declara refugar o método positivista no
prefacio de Galicia Histórica e tamén no prólogo da Historia da Catedral,
tomo I.M Comezando por Vicente Risco (Elementos para la metodología de la
historia. Corana, Nos, 1928) que o asemella, para Galicia, ao grande his-
toriador Leopold von Ranke, aínda que non houbese ningunha relación mu-
tua. De calquer xeito, con Ranke pasa algo semellante que con López Fe-
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pez Ferreiro ultrapasa o limiar positivo do documento para lie dar
un contido de "filosofía dá historia" á súa obra. Este segundo as-
pecto da súa tarefa de historiador, que non desmerece excesiva-
mente o aportamento erudito positivo, concédelle á súa obra unha
importancia excepcional, porque López Ferreiro entende a historia
—o mesmo que os románticos, pero desde perspectiva oposta— co-
mo unha actividade relacionada estreitamente coa práctica social.
Por eso, como crego e tradicionalista, é profundamente coerente ao
ofrecernos unha visión do pasado que estima máis que o presente,
perdido aquel "equilibrio do corpo social" que el reputaba como
situación ideal de concordia entre os diferentes escalóns da socie-
dade. Como tradicionalista, carlista e crego, pensa no seu traballo
como unha maneira de fundamentar históricamente o seu pensa-
mento político ("Dios, Patria y Rey") e posibilitar o cambio social.
Así o vía, polo menos, o seu discípulo E. Oviedo y Arce:

"El amor a las cosas de Santiago, y de Galicia, en primer
término, amor nacido del estudio de los siglos de oro de esta
tierra, inflamado por las injusticias de que ella es víctima al
presente, llevado hasta la exaltación por el ansia ardientísima
de un más venturoso porvenir para la patria de tantos santos
y de tantos sabios, ha sido la musa que inspiró la mente y
movió la bien tajada pluma del Sr. López Ferreiro..."35.

Aínda que moitas veces o seu fervor apoloxético pola Igrexa,
particularmente a Igrexa compostelana, xógallé unha mala pasa-
da x, non compre esquencer que, alen do aporte de datos, a segun-
da grande característica dun historiador é, precisamente, interpré-
talos, ou cando menos darlles un focamento determinado. E pensó
que cáseque sería ocioso lembrar aquí historiadores que aínda hoxe
seguimos considerando como grandes predecesores (Ranke, Droysen,
Acton ou os mesmo Menéndez Pidal ou Américo Castro) pero son
tan apoloxéticos, no seu terreo, como A. López Ferreiro3I .

rreiro, sempre recordado pola frase "contar as cousas tal como sucederon"
e esquecéndose daquela outra. non menos significativa de que "cada pobo
é inmediato de Deus". Método positivista e sentido providenclalista xúntan-
se, "mutatis mutandis", en Ranke e López Ferreiro.

35 Cír. Diario de Galicia, Santiago 23-3-1910. Anotemos, porén, que o
artigo de Oviedo y Arce non é "necrolóxico", senón que fora escrito e pu-
blicado anos antes nun periódico bonaerense.

56 Neste sentido, son especialmente significativos o tomo XI da His-
toria da Catedral, onde arremete contra o liberalismo dun modo feroz, ou
as páxinas do libro sobre os Fueros Municipáis. A consideración de que
obrando así "pierde la ecuanimidad del historiador... y al perder la ecua-
nimidad padece la verdad histórica" (E. González López, La Voz de Ga-
licia, 17-5-78) supon situarse nunha posición de falso obxetivismo tan re-
futábel como a de López Ferreiro.

37 Por exemplo, a apoloxía que Ranke e, sobre todo, Droysen fan do
estado prusiano non é inferior á que fai López Ferreiro da Igrexa compos-
telana. Por outra banda, abundando no sentido provtdencialista da historia,
que podería parecer extraño nun pretendido positivista como López Ferreiro
ou nun "mestre do método filolóxico-critico" como Ranke, reparemos neste
párrafo lópez-ferreireño: "el espectáculo ,que durante este período se va
desenvolviendo en nuestra patria, despierta vivamente la atención del re-
flexivo investigador y le estimula a escudriñar las causas intimas que pro-
ducen este movimiento constante hacia el bien y el orden. En el cúmulo
de acontecimientos que se ofrecen a nuestra consideración en todo se nota
una misma tendencia, todos llevan una misma dirección. Era que la Divina
Providencia, con móviles ya secretos ya profundos, ya más o menos apa-
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3. A incidencia histoñográfica de López Ferreiro
En conxunto, a obra de López Ferreiro representa, como xa vai

dito, un adianto considerábel no contexto da historiografía galega,
tanto polo seu traballo persoal, que é monumental para ser indi-
vidual, como pola irradiación do seu exemplo ao resto dos historia-
dores coetáneos e posteriores. Emporiso, compre clarexar que é
superior a súa obra persoal do que a súa incidencia historiográfica.

Por outra banda, hai que recordar que a historiografía galega
non segué un curso lineal, en tanto que responde a instancias so-
ciáis diferentes. Desde este ponto de vista, López Ferreiro non
segué as pautas marcadas por Murguía, nen hai interrelación entre
déles. Arrédaos unha distinta concepción do pasado M e o feito de
que López Ferreiro conciba a súa laboría historiográfica non en
función de amosar a historia diferente dun pobo (polo súa etnia,
costumes, habitat, etc.) senón o funcionamento dunhas institucións
que ere axeitadas aínda (Igrexa, monarquia tradicional, concellos
baixo o señorío eclesiástico...).

De López Ferreiro en diante tamén resulta problemático falar
dunha linealidade da historiografía galega. A súa obra será conti-
nuada, os seus métodos copiados, pero non renovados e ampliados-
Por eso, é difícil falar dunha escola historiográfica formada por
López Ferreiro, carente mesmo de meios materiáis para fórmala
(nin é docente, nin dirixe ningunha institución formativa...). A súa
incidencia concrétase, máis que nada, nunha ringleira de continua-
dores que en conxunto teñen certa entidade, pero que as súas obras
carecen dá amplitude de miras e dos extensos resultados do mestre.
A pesar de todo, estas reflexións teñen algún fundamento, porque
no prefacio á revista GALICIA HISTÓRICA falase déla como "obra co-
lectiva de la Escuela histórica gallega" (sic). Esto, dito en 1901,
ten a súa importancia.

Pero se afondamos no exame da revista, atopámonos con que
entre López Ferreiro, Villaamil, e en menor medida Martínez Sa-
lazar e Oviedo y Arce enchen as súas páxinas. O resto dos colabo-
radores son persoas case totalmente alleas á investigación histórica
(os Eleizegui, Mayer, Tafall, Villanueva, Álvarez Carballido, Váz-
quez Núñez...), sen contar xa con que a revista non mostra en nin-
gún momento ter un traballo de redación e de elaboración colectiva.

Pola propia procedencia de López Ferreiro e polas especiáis ca-
racterísticas dos arquivos galegos, os auténticos continuadores del
centraránse nos círculos eclesiásticos (Cabidos e seminarios) e nal-

rentes, iba determinando el curso de los acontecimientos y dirigiéndolos ha-
cia el fin en su infinita sabiduría propuesto. -Uno de los resortes aparentes
que la Providencia tocó para convertir los ánimos hacia el bien, fue el
coronar de los más prósperos sucesos los magnánimos y leales esfuerzos
de los Reyes Católicos..." Galicia en el último tercio..., páx. 181.

38 Por exemplo, a interpretación de feitos históricos sinalados diverxe,
en López Ferréiro, da visión oferecida pola historiografía romántica. Vale o
caso da guerra irmandiña e o papel dos Reis Católicos: López Ferreiro non
se cansa de louvalos, cando xa na historia de Vicetto se presentaba a Pardo
de Cela como o defensor da independencia galega face ao extraño invasor.
Curiosamente, a interpretación romántica será recolllda pola historiografía
nacionalista dos anos 20, que incluso lie dará categoría literaria (Cfr a
obra teatral O Mariscal de Cabanillas e Villar Ponte). Visión que por mi-
metismo, segué atada vixente.
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gúns "cenáculos" de ámbito local, feitas certas excepcións39. Nesta.
serie de continuadores, os máis numerosos son os que forman un
grupo compostelano *, sen esquencerse de Cañizares, García Conde
e Vázquez Saco en Lugo e X. Ferro Couselo en Ourense. Unha ten-
dencia ao anquilosamento e a repetición de vellos esquemas que
con López Ferreiro foran novos, serán as principáis características
deste monllo de seguidores. .

A superación da obra individual e as bases de formación dunha
escola histórica galega quedarán sintetizadas na criación do Semi-
nario dé Estudos Galegos en 1923. Este é o terceiro ponto a consi-
derarmos nesta rápida pilada á historiografía galega.

O Seminario de Estudos Galegos
No ano 1923, un fato de rapaces universitarios fundan na Casa

do Castro de Ortofio o que iba ser a representación máis xenuina
da cultura galega e especialmente da historiografía ao longo de to-
da a súa historia: o Seminario de Estudos Galegos41.

Compre reparar neste primeiro dato: a fundación realízase á
beira dun castro e na casa na que Rosalía botara moitas teínpadas,
ou sexa, nace o Seminario achegado ao máis estimado da cultura
galega (Rosalía) e ao máis específico, desde Murguía, da historia
galega (os castróse os celtas, seus habitantes). "

Dende o principio, o Seminario debe entenderse como o máximo
esforzó da cultura galega por crear un centro aglutinador e dina-
mizador de proxectos de coñecimento científico da realidade ga-
lega. E por riba de todo, supon a aparición de algo do que carecerá
Galicia até daquela: un centro creador e difusor de cultura, fonda-
mente comprometido con Galicia. Cinco anos antes, moitos dos que
iban ser seus colaboradores e directivos xa se declararan "dende
agora e pra sempre nazonalistas galegos" e nese ambiente de re-
xurdimento cultural e político, o Seminario ven a cumprir o pa-
pel de fornecer de argumentos históricos, lingüísticos, económicos,
literarios, etc., o feito diferencial galego.

Nunha valoración de conxunto, compre salientar do Seminario
a súa modernidade, o seu axeitamento ás correntes culturáis máis
adiantadas do momento das que a España chegabari. A súa organi-

" Como excepción, un sector da Real Academia Gallega que, ao dar
ao prelo a Colección de Documentos Históricos, I, 1915, cita a López Fe-
rreiro e a Galicia Histórica como precedentes desa colección diplomática
(Cfr. o prólogo "Dos palabras").

* Este grupo compostelano, ademáis do discípulo directo que era Eladio
Oviedo y Arce, estivo composto básicamente por Couselo Bouzas, Pórtela
Pazos, Xesús Carro e Paulino Pedret. Os dous primeiros foron non solo dis-
cípulos, senón continuadores da obra emprendida polo mestre coa súá "Ga-
licia en el último tercio...": Couselo escribéu La guerra hermandina (1926)
é Apuntes para la historia de los hermánanos, discurso de ingreso no "Se-
minario de Estudos Galegos", e Pórtela, Galicia en tiempo de los Fonsecas.
Mención aparte merece a "escola histórica franciscana" con representantes
do calibre do P. Atanasio López e, na actualidade, dé José García Oro, que
segué incidindo da temática lópez-ferreireña eos seus estudos sobre a no-
breza galega do século XV.

41 Os nomes e pormenores dos fundadores poden verse en S.K.Q., . Des
cursos de traballos, 1923-1934. Santiago 1934. Recentemente, no cuaderno 5
do Laboratorio de Formas de Galicia recóilense outras novas e oplnións
acerca do Seminario e das súas perspectivas futuras, perspectivas que xa
tiveron cumprida realización na restauración do Seminario en 1970.
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zación e mesmo os seus métodos de traballo deben moito ao exem-
plo do famoso "seminario" alemán, que daquela se estaba intro-
ducindo en España42. Obviamente, o S.E.G. está en íntima relación
co labor de "europeización" que segundo se ten sinalado cumpre na
cultura galega a "Xeneración Nos".

No plano da investigación histórica, a actividade do S.E.G. di-
ferenciase nidiamente da historiografía anterior, tanto polo xeito
de traballar, como pola temática e sobor de todo pola propia con-
cepción da historia.

A superación do individualismo, do traballo persoal, é o primei-
ro aspecto da nova forma de traballar do Seminario. Potenciase o
traballo de equipo e singularmente o traballo interdisciplinar, de
acordó coa propia definición do seu obxetivo científico: "estudo
de todas as manifestacións da cultura galega"43.

Doutra banda, muda a temática a estudar. Abandónase a his-
toria xeral44 e tamén a historia medieval, tan cara a López Fe-
rreiro e aos seus seguidores. Agora a primacía teráa a pre-historia,
da man dé López-Cuevilías e Bouza Brey, que así enlazan coas ve-
llas intuicións dos historiadores románticos45.

Pero por riba destes cambios temáticos óu de organización do
traballo, hai que salientar unha concepción da historia, nova, qui-
záis demasiado influida pola escola histórica alema, pero qué se
adapta moi 'ben ás necesidades da investigación histórica de Ga-
licia. Segundo esta concepción, a Historia non é a ciencia que es-
tuda os grandes homes, senón as agrupacións naturáis de homes:
os pobos, as nacións. Estas agrupacións están inmersas nunha sen-
timentalidade común, que é a alma colectiva. A expresión desta al-
ma colectiva é a cultura, e polo tanto, pobos que producen unha
cultura diferenciada son pobos históricos.

Foi Vicente Risco quen millor expuxo estas ideas, que están
resumidas ñas páxinas derradeiras do seu libro Elementos para la
metodología de la historia, das que selecciono os párrafos que máis
fan ao caso que nos ocupa:

"...en sentido lato, la historia representa una de las maneras*
de considerar y estudiar la naturaleza, el universo... en sen-
tido estricto (historia humana) es la ciencia que estudia el
devenir, el sino de los pueblos, en cuanto creadores de cuU
tura... El sujeto de la historia es de un modo general, el hom-
bre, individual y colectivamente considerado, en cuanto vive
en sociedad; pero el sujeto propio y estricto son las agrupa-
ciones naturales de hombres, esto es, los pueblos, las naciones.

a Coetáneo do Seminarlo é o "Centro de Estudios Históricos", e expre-
slóns da incidencia da cultura alemana en España son a Institución Libre
de Enseñanza sobre todo a través da Junta para la Ampliación de Estudios,
ou, particularizando nun caso individual, a obra de José Ortega y Gasset,
que daquela exercia un maxisterfo intelectual indubidábel en España.4! Cfr. Dez cursos... op. cit., péx. 19.M Aínda que o proxecto de escreber o manual de historia de Galicia,
encarregado a Vicente Risco, sexa do Seminario. Pero como o mesmo plan
indica, tratábase dun plan de exposición sintética de coñecimentos máis do
que dun traballo de Investigación.45 Esta repentina dedicación & procura e estudo dos monumentos pre-
históricos non escapóu á sensibllidade de Castelao que en duas "Cousas"
flxo rexouba déla. Cfr. José Filguelra Valverde, "Castelao e os Estudos Ga-
legos" in IJ>.S. de Estudios Gallegos, 30 Exposición. Santiago 1975, pp. 7-8.
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Estas se componen de individuos que gozan de libre albedrío,
pero que en su obrar están condicionados por el medio geo-
gráfico, por las tendencias étnicas y por la presión social, y
cada uno de ellos participa más o menos en una mentalidad
y una sentimentalidad comunes al grupo, no exterior, pero
si superior a ellos y que es el alma colectiva...
"La cultura es la expresión del alma de un grupo natural de
hombres (pueblo, nación...) ...No hay una sola cultura hu-
mana, sino muchas; cada pueblo o nación tiene la suya, y
los valores creados por él no tienen valor más que para él,
y no para los demás... varios pueblos pueden participar en
la misma cultura, cada una de las cuales tiene un área de
expansión determinada; pero aún así, cada uno le imprime
su modalidad nacional. Fuera de estas circunstancias, los ele-
mentos culturales se transmiten solamente como formas
muertas..."46.

Esta cita un pouco longa de Risco amosa unha concepción da
historia como disciplina investigadora da cultura dos pobos e, polo
tanto, a historia deberá estudarse en conxuncióh co resto das cien-
cias que abeiran as diversas manifestacións da cultura. Por eso, na

. Historia de Galiza, publicada en Buenos Aires baixo a direción de
Otero Pedrayo e que en certo modo é a plasmación do labor histo-
riográfico do Seminario, se lie dá tanta importancia á xeografía, á
etnografía, á pre-historia e, mesmo, á xeoloxía, porque todo forma
un conxunto que é a cultura galega, representación, á súa vez,
dunha alma colectiva.

Pero o Seminario tamén recolle os froitos da historiografía an-
terior, tratando de supérala a través dunha focaxe estrutural do
pasado galego. Para acadala non se refuga o aporte erudito de Ló-
pez Ferreiro nen fica desheredado da concepción murguiana da his-
toria, en conexión coa etnia, lingua, costumbres e meio natural.
Por esta razón, os homes do Seminario, ademáis de dedicarse fon-
damente á pre-historia, etnografía, lingüística ou ciencias naturáis,
non esquecen os traballos de paleografía e diplomática, a publica-
ción de fontes e a organización dos arquivos. A transcripción de
Tumbos, realización de ficheiros e publicación de fontes como o
Códice Calixtino ou a Crónica Galega de Iria mostra esta variante
erudita do Seminario.

O labor desenrolado polo S.E.G., desde a súa fundación até 1936,
é moi variada e frutífera. Pode ún decatarse desto ollando as súas
memorias de traballos, a publicación dos "Arquivos" ou as súas
obras de conxunto das que é sobranceira a Terra de Melide. De cal-
quera xeito, a tendencia á recopilación apresurada de datos, a falta
dunha verdadeira planificación dentro do Seminario e os métodos
seguidos para a presentación de traballos, desmerecen un pouco a
labor desta institución que, de non ser tronzada no 36 (aínda que
logo se edulcoróu coa creación do Instituto P. Sarmiento de Estu-
dios Gallegos dependente do C.S.I.C.), rendería unhos froitos á
historiografía galega e globalmente á súa cultura difícilmente pre-
cisábeis. Emporiso, cabelle ao Seminario a honra de ter prestixiado
a historiografía galega e, consecuentemente, o labor do historiador
en tanto que traballador dunha cultura que representaba as vi-

* O texto atópase ñas pp. 237-238. Os sulifiados son meus.
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vencías dun pobo e as súas verdadeiras dimensóns no mundo. En
definitiva, a historiografía do S.E.G. é exemplar por algo que xa
suliñamos nos historiadores anteriores: o estudo da historia é unha
arma ideolóxica para resgatar a identidade dun pobo e, polo tanto,
para apoiar todos os seus proxectos de liberación e autoorganiza-
ción que políticamente, no tempo do Seminario, ficaron expresa-
dos nun documento histórico: o Estatuto de Autonomía de 1936.

Comezamos magoándonos da pobre tradición historiográfica
galega, malia o que consideramos produción voluminosa. As expli-
cacións apontadas a este feito contradictorio serven tamén de con-
clusións. Agora, para rematar, debo suliñar que a valoración máis
asisada da historiografía galega non debe proceder soio da súa va-
lía erudita ou metodológica. Hai que ter en conta á misión que,
desde Murguía, cumpréu esta historiografía: a de explicar o pre-
sente a través do pasado, na procura de argumentos que axudasen
a transformar ese presente. ,

A expresión máis nidia desta postura percébese no grupo de
historiadores do S.E.G., sen esquecer o que de reivindicación dé
Galicia tivo a obra de López Ferreiro e a de inumerábeis "cronis-
tas" locáis, xeralmente desbotados polas súas pobres conclusións
sen reparar que o seu traballo historiográfico significaba, cando
menos, un testemuño de que Galicia tina unha historia propia,
unhos antecedentes que amosaban a súa especificidade.

Pero por riba deste optimismo, quixera rematar cunha reflexión
que atinxe aos historiadores actuáis. Por pobre que sexa a nosa
historiografía, temos que nos decatar que os máis destacados his-
toriadores galegos souberon darlle ao seu traballo unha dimensión
social, respondendo, meiante o seu labor intelectual, á visión do
mundo e aos proxectos de futuro que fraccións óu parcelas da so-
ciedade galega tiñan de sí mesmos e do porvir. Por todo esto, unha
gran tarefa é seguir profundando nesté yieiro: concebir a historia
como un labor que, se ha de ser científico, ten que estar conec-
tado coa sociedade galega. Soio dése modo se pode axudar a com-
prender mellor o presente e contribuir á construción do futuro, que
todos agardamos sexa máis venturoso que o noso pasado (e dito
sexa con perdón de López Ferreiro).

RAMÓN VILLARES PAZ
S a n t i a g o
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