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T'RES 
por RAMÓN PIÑEIRO 

A vida espritoal dos 
creacións da sua cultura. nas obras 
figuras creadoras e tamén na orientación das 
coleitivas, que aitúa como busola ultrasénsíbele 
valores xenuinamenJ:e autóctonos. Cada gran escritor ou gran 
artista, ilumina coa sua obra unha zona da realidade común 
de que todos participan, inda que pra moiíos seña unha par-

inconscente. O escritor ou o artista 
singular de 11e dar presencia ouxel:iva e con s

pel~m¡me,Cla escuro e fuxidío no mundo interior 
a latexante e informe néboa 

do inconscente en erara e ouxetividade intuíbele. 

Pra conocer a fisonomía espriíoal de un pobo calquera, 
ningún camiño millor que o das suas creacións cul-
turás, que veñen a ser como as ou "figurasJ/ intuí-
beles que refrexan ouxetivamente o íntimo decorrer da sua -' 
vida espritoal oculta profunda. 

O desenrolo da cultura galega tamén vai marcando isa 
mesma trascendencia noso ser esprítoal. Pó-
dense e sutilísimas zonas da nosa intimidade 
reireJcacias na obra poetas, dos dos 
gran parte dista obra está feita con sustanza 
todos nós. Por algo o pobo se fai sua a obra dos 
grandes creadores, como algo que pertenece de maneira 
natural. Entre os que chegaron a plasmar unha imaxe total 
de a escoller;;9mentes tres: Rosalía, Va11e-

de certo, unha imaxe rosaliá de Galicia, 
aínda decirse que é a imaxe máis 

de unha .~lUtil e fonda sensi-

;Galicia m.agoada '€:- '.como 
munidi(\d.e social.ct en 
leda e;..f~}~osa iJh~xe 

.1) ,.,'. • 

como ,pmsax,e. 

percibía erara e vivamente a 
door do .,seu pobo. Tamén sentía, como 
salía, poI· os que sofren, e 
podería que sentía máis 11 nll "tAl'. 1> 

mente. Direréncianse nisto: mentres Rosalía 
incluso nas pro

testas .2- con toda a inmensa fondura humán 
Curros trata máis ben de 

0~'~ h~ti'r" as causas da dooy. O feíto humán 
do sofremento coleitivo de Galicia está in
terpretado en Curros ideolóxicamente. 

Castelao, en cambio, achégase moito á 
imaxe rosaliá, incluso na interpretación, que 
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no esencial carece de matización ideolóxica. Diferénciase, con 
na aititude, poís si a door do pobo faise en Rosalía máis 

¡:llái sfonda, máis conscentemente intensa, en Castelao 
revístese do pudor varonil do humorismo. 

Rosalía, Curros, Castelao, 
unha mesma ímaxe lUIldll.mental 
sofre n1JJ1._pai.$otennoso. 

- Valle·Inclán ofrece outra imaxe de 
imaxe moi distinta da rosaliá, poís D. Ramón 

non a verdade moral do seu pobo nin na sua 
obra - traía de se identificar co-ila. Danos unha imaxe esen
cialmente estética, que non xurde da sensibilidade social do 

das eisixencias artísticas da sua imaxinación. Os 
sell~:'j"le:ment()s están tomados da realidade 

Todos -

con 
valor que o da sua siñificación levada, iso 'sí, a un 
refinamento estremo. Un gran caudal esencias galegas 
- lendas, mitos, supersticións - do máis puro 
celme popular son a unidade artística superior, in-
tegradas por unha requintada sensibilidade estética persoal. 
Todo iste materiallexendario e popular de Galicia cobra un 
especial realce ó se contrastar co temperamento rexamente 
individual de Valle-Inclán, que o utiliza, reconocelo, 
con un respeto nostálxico, pro sin máis unitiva que 
a do seu estético. Con elementos reales da tradición 
lega chega ~ configurar unha Galicia irreal, unha Galicia 
pura fisonomía unha Galicia imaxinada, unha Gali-
cia valleinclanesca. na inter-
pretación tradicional 
trans:tormámcloa en mera realidade artística. Sempre que tal 
cousa se queira 
do valleinclanismo 

ato parémonos con formas evocadoras 
aínda nos casos en que tal ante-

OTERO PEDRAYO. Unha terceira imaxe de Galicia 
xurde da identificación fundamental co país, co-a paisaxe. 

Galicia amósírase como unha maravillosa unidade aní
filIa da fusión do home ca-a lena. Galicia é Paisaxe. Pro 

espeitáculo visual: é sobre todo, 
espriíoal¡ é a identificación 

do hOIT18 e ma~il-a terra, animación, a hu ... 
.s..manización da tena como país. 

coma Otero soupo 
formular isla imaxe Galicia, 

imaxe '(en do máis profundo do noso 
ser, poi s espi'esa unha vivencia radical do 
home galego: o de identificación 
co-a terra. Galicia, nunha in-

mensa realidade nunha realidade 
humanizada, plena de suxerencias máxicas, 

decole comunicativa ... Convírlese nunha rea

lidade dotada de dinamismo espritoal. 

Mentres en Rosalía ou en Castelao hai 
un contraste implícito entre o sofremento do 
pobo e mail-a fermosura da tena, i-en Valle

Inclán pobo e país, homes e tena, están asi

milados nunha pura neutralidade estética, en 
Otero Pedrayo aparece a plena identificación 
do home co-a tena na realidade común da 
Paisaxe. 




