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0. ACHEGAMENTO BIOGRÁFICO 

 
 
Como se sabe, Vicente Risco vai ocupar unha posición decisiva na cultura galega. Vai ser o eixe 
inicial da Xeración Nós, un dos soportes da actividade cultural  destes anos, e da Revista Nós, 
eu dos maiores ideólogos do nacionalismo galego. 
 
Por outra parte, no seu proceso ideolóxico movémonos en terreos escuros, inconstantes e 
contraditorios. Quizais o achegamento biográfico nos permita obter datos certos sobre Vicente 
Risco. Comecemos: 
 
0.1.- APROXIMACIÓN BIOGRÁFICA. INFANCIA E PREGALEGUISMO 
 
Como sabemos, un dos mellores biógrafos de Risco é Carlos Casares, e precisamente a Casares 
imos seguir1. 
 
Nace en Ourense en 1884 na casa nº 25 da Rúa da Paz, na que tamén nacería Otero Pedrayo. 
Foi compañeiro de infancia de Otero. Estudou no colexio “San Luís Gonzaga”, preto da súa 
casa, e logo o bacharelato no “Centro Provincial de Instrucción”. Seguiu por libre os estudos 
universitarios na Universidade de Santiago, licenciándose en Dereito en 1906, pero non se 
chegou a presentar a ningunha oposición. Na súa mocidade asiste Risco ao faladoiro que se 
celebraba nos baixos do “Centro Provincial de Instrucción”, onde fixera o bacharelato. 
 
Neses faladoiros descobre novas lecturas; acompañado de Otero, Cuevillas e Primitivo Sanjurjo 
chega a descubrir a Nietzsche. Comezou por estes tempos unha progresiva afección aos 
motivos orientais, unha fuxida da vulgaridade e dos vulgares ou “filisteus”. Esa afección ao 
exótico, ao oriental, vai seguir acompañando a Risco, como máis adiante veremos. En 1910 
Risco vai traballar no xornal El Miño. Nel temos constantes citas a autores e mesmo traducións 
de Verlaine, Anacreonte... 
 
En 1911 Risco colabora na revista Mi Tierra, e nalgúns artigos dedícase a valorar, aínda que 
negativamente, a literatura galega. Foi precisamente nesta revista onde Risco coñece a 
Castelao, pois era colaborador da mesma, pero isto non ten unha importancia decisiva, como a 
miúdo se deixou ver, senón que se trata máis ben dunha casualidade. 
 
En  1913 inicia Risco os estudos de Maxisterio en Madrid  e será alumno de Ortega. Alí, en 
Madrid, Risco fai vida social e literaria e participa nos faladoiros do Café “Pombo”, que preside 
o seu admirado Ramón Gómez de la Serna. Cando ese mesmo ano Tagore recibe o premio 
Nobel, Risco pronuncia no Ateneo de Madrid unha conferencia sobre o autor, confirmándonos 
aínda unha proximidade cos motivos orientais. Rematados os seus estudos, volve en 1916 a 
Ourense, onde todo segue igual, agás unha novidade, a creación das “Irmandades da Fala”. En 
1917 Risco decide seguir co seu labor xornalístico e xunto con Arturo Noguerol funda La 
Centuria. Nesta revista tamén colaborarán Otero e Cuevillas, que, como imos vendo até agora, 
levan un camiño paralelo ao de Risco. Nesta revista publica Risco o seu “Preludio a toda 
estética futura”. Este texto, segundo Casares, sitúase na liña de moitos outros de primeiros de 
século e que tiñan por obxectivo impactar, provocar, “saírse do rexistro”. 
 

(Escapismo / orientalismo - exotismo / irracionalismo / cosmopolitismo / individualismo.) 
 

                                                           
1Vicente Risco, Colección Conciencia de Galicia, Editorial Galaxia, 1981. 
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0.2.- CHEGADA AO GALEGUISMO 
 
Esta, sen dúbida, é a etapa que máis nos interesa. O ingreso de Risco e outros homes de La 
Centuria nas ringleiras do galeguismo nacionalista aínda é hoxe unha verdadeira incógnita. O 
certo é que Nós, os inadaptados (1933), Arredor de si(1930) e Dos nosos tempos (1920), de 
Risco, Otero e Cuevillas, respectivamente, tratan de ser a explicación dese cambio. Aínda así, 
parece difícil comprender como uns homes que até hai ben pouco se manifestaban escapistas, 
cun gusto marcado polo remoto, polo exótico e oriental, e, por tanto, orientalistas, 
irracionalistas, en canto defendían o xenio libre diante da razón, cosmopolitas, ao non 
considerárense afincados nun tempo ou lugar determinados, e individualistas e 
antigregaristas, na súa descrenza na masa social, poden agora chegar á militancia galeguista 
activa e conxunta. 
 
En opinión de Francisco Bobillo2, todas as características do Risco pregaleguista (esoterismo / 
futurismo / cosmopolitismo / primacía da estética sobre a ética / prerrafaelismo...) o que 
manifestan realmente é a confusión e a indixestión ideolóxica e estética que Risco adquiriu nos 
seus tres anos de estancia en Madrid. 
 
As opinións canto a isto son variadas. O biógrafo Carlos Casares cre que na incorporación de 
Risco ao galeguismo é decisivo o papel xogado por Losada Diéguez. En 1917 Losada, xa nas 
“Irmandades”, viaxara a Barcelona invitado polos catalanistas da ”Lliga”, quen, despois, 
presididos por Cambó, virán a Galicia devolvendo visita. Nesta volta Losada convence a Risco e 
Otero  para o recibimento de Cambó e para a súa inclusión no galeguismo. E, efectivamente, 
Risco dá a súa primeira conferencia en galego. 
 
Beramendi3 opina que reducir o problema á función de Losada é demasiado simplista. En 
criterio de Beramendi, e seguindo a Cuevillas en Dos nosos tempos, os acontecementos 
mundiais (a primeira guerra mundial e fundamentalmente a revolución rusa) fixeron que 
decidiran saír desa torre na que até o momento estiveran illados. A saída e participación na 
vida pública presentaba numerosas direccións, pero unha desas direccións era a que mellor 
lles acaía. Unha opción de esquerda sería contraditoria diante do seu esquema teórico-
filosófico e do temor que manifestaban, en xeral, diante das revolucións sociais, e da 
revolución rusa en particular, a inclusión no centro-dereita burgués convencional tería que 
levar a aperta da mentalidade oitocentista que eles rexeitaban abertamente. 
 
Diante disto, só quedaban as “Irmandades da Fala”, que foran fundadas en 1916, que 
aseguraban un universo político aínda fluído e que, en certo modo, eran o máis exótico e 
inadaptado  do panorama político que se lles ofrecía. A saída, xa que logo, era obvia. 
 
Carlos Baliñas4 opina que a ruptura e o cambio que se produce nese paso de “Eu a Nós” non 
foi tan notable como se nos fai ver, senón que o ingreso en política responde a un proceso de 
interiorización e o exótico que procuraban era precisamente iso que tiñan diante. 
 
Xosé María de Castro Erroteta5 afirma que a chegada ao nacionalismo galego de Vicente Risco 
non foi abrupta, senón que foi produto dunha coidada preparación. De feito, antes de termos 
noticia do seu ingreso e mesmo con certos artigos rexeitando a entidade da literatura galega, 
aparece unha tradución ao galego en A Nosa Terra (nº 26) dun poema de Tagore, “Os dous 

                                                           
2Nacionalismo gallego. La ideología de Vicente Risco, Akal Universitaria, 1981. 
3Vicente Risco no nacionalismo galego, Ed. do Cerne,1981. 
4 “A filosofía política de Vicente Risco, Grial (nº 86). 
5 “A maina, pensada, segura e exitosa aterraxe de Vicente Risco no nacionalismo galego”, A.N.T. (nº 14). 
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paxaros”, que ten un contido metafórico nacionalista e que é anónimo. A autoría parece 
indubidable de Risco, tendo en conta o coñecemento e proximidade que manifestaba con 
respecto ao Nobel de 1913. Isto serve de proba de como esa aproximación xa estaba iniciada e 
foi verdadeiramente froito dunha elaboración. 
 
Evidentemente, pódese buscar unha explicación conxunta na que todos os elementos estean 
interrelacionados: é dicir, non foi unha chegada súbita, senón que houbo un período 
preliminar, o cambio non foi abrupto, e nese cambio teñen collida o labor de apadriñamento 
de Losada e a configuración socio-política do momento. 
 

Como imos ver, unha vez analizadas as causas que motivaron o ingreso de Risco nos 
presupostos nacionalistas galegos, a súa estadía no galeguismo vai ser longa e fecunda. 
 

Risco decide pechar La Centuria en 1918 incluíndo, iso si, no último número un poema de 
Noriega Varela (“As floriñas dos toxos”). Até que funde nova revista vai colaborar con A Nosa 
Terra, xornal adscrito á dinámica das “Irmandades da Fala”. As súas colaboracións comezan en 
xullo de 1918, cando publica “Teoría do nazonalismo galego”. O home apolítico de antes vai 
agora mergullarse de cheo na vida política. 
 

Risco vai ascendendo na posición política de xeito que en 1918 a “I Asamblea Nazonalista” en 
Lugo (no Hotel “Méndez Núñez”) xa se formulan problemas de verdadeira entidade, como a 
autonomía integral para Galiza, a nacionalización dos ferrocarrís ou a cooficialidade lingüística. 
 

Xa en 1920 Risco publica Teoría do nazonalismo galego, que vai ser o texto fundacional do 
nacionalismo teórico. Individualiza e distingue a Galiza desde todos os ámbitos (terra / raza / 
fala/ organización social...) e reclama a creación dunha verdadeira civilización atlántica. 
 

Porén, comezan no seo do nacionalismo os primeiros separatismos entre un grupo ourensán e 
un grupo coruñés que van levar a unha escisión na “IV Asamblea Nazonalista”, celebrada en 
Monforte en 1922. Escisión entre unha liña política, a coruñesa, e unha liña culturalista, a 
ourensá. Pero esta escisión apenas pode polemizarse, porque en 1923 proclámase a ditadura 
de Primo de Rivera. Entre tanto, Risco segue o seu labor cultural que se iniciara en 1920, coa 
publicación da revista Nós, da que sae o primeiro número no outono e que chegará até 1936 
con 144 números. En Nós, Risco foi o que máis contribucións deixou, máis de cen traballos. Alí 
aparecen “O sentimento da terra na raza galega”, “Dédalus en Compostela”, “Do futurismo e 
máis do karma”, “Nós, os inadaptados”, parte de Os europeos en Abrantes... E, á par de na 
revista Nós, viámolo colaborando no “Seminario de Estudos Galegos”, que nacera en 1923 co 
obxectivo duns universitarios de coñecer a fondo a realidade galega. 
 

En 1930 Risco viaxa a Alemaña para estudar alí Etnografía e Folclore, e desa viaxe nacen 
crónicas que irá enviando á revista Nós, como “Da Alemaña” ou “Mitteleuropa”. En Alemaña 
Risco -seguindo a Casares- afírmase no seu catolicismo e manifesta medo diante dos ascensos 
do marxismo e do materialismo, motivos que aparecen en O porco de pé. Regresa a Ourense 
en 1930 e funda con Otero o “Partido Nazonalista Republicán”, xa na II República española. 
Porén, a política relixiosa seguida polos partidos republicanos de esquerdas descontenta a 
Risco, que, en 1931, xunto con Otero, Cabanillas e Filgueira Valverde, fan público un texto de 
afirmación católica, que terá moito que ver coa súa posterior evolución. 
 
Os días 5 e 6 de decembro de 1931 celébrase a asemblea fundacional do “Partido Galeguista”, 
que acolle no seu seo distintas agrupacións políticas de carácter nacionalista. Pero Risco vaise 
ir separando cada vez máis do P.G. Na súa correspondencia persoal, que recolle Beramendi, 
figuran queixas con respecto á dirección que vai tomando o partido e láiase do proceso de 
esquerdización, da non preocupación polo asunto relixioso... E xa en 1934, en Ourense, na “III 
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Asemblea do Partido Galeguista”, ábrense dúas opcións: os que defenden a unión do 
galeguismo coas esquerdas e os que a rexeitan. A fenda vaise ir abrindo e Castelao desde 
Badaxoz dirixe unha dura carta a Risco criticándoo por separatista. Efectivamente, esa 
separación faise efectiva e créase a “Dereita Galeguista”. O partido galeguista decide aliarse 
coa “Fronte Popular” e, en 1936, iníciase  a campaña para aprobar o Estatuto, que sae 
aprobado o 28 de xuño de 1936. 
 
Por outra parte, para Risco o cristianismo e o catolicismo eran parte consubstancial do pobo 
galego. O sentimento relixioso era un outro elemento -tamén o era a tradición- caracterizador 
da raza galega. E, amais, ese sentir relixioso era punto de converxencia de Galiza con Europa, 
pois non podemos esquecer a primacía dada á ruta xacobea e á figura do Apóstolo. 
 
No tempo da República acentúase en Risco o fervor católico que o levará, en compañía 
doutros, a conformar en 1931 un manifesto de “Afirmación Católica”, amais de saudar 
publicamente a aparición da revista Logos, “revista de cultura relixiosa”. Iso motivaba un 
progresivo afastamento de boa parte do sector galeguista que concordaba coas ideas que a 
República mantiña no referente ao asunto relixioso. De feito, concordamos con Antón Capelán 
Rei6, probablemente cando estala a guerra civil, en Risco pesaba xa menos a defensa de 
personalidade política galega que outros principios ideolóxicos, como a restauración do poder 
político-social da Igrexa. Neste sentido Risco xa saudara desde 1933 positivamente o rexime 
portugués de Oliveira Salazar e a aparición do bando sublevado nacional foi aceptado por 
Risco, en canto supuña a defensa, aínda que isto non deixase de ser unha escusa, e a 
salvagarda dese sentir relixioso e o freo ao marxismo e comunismo que eran enfrontados 
precisamente á propia Igrexa. 
 
É curioso ver como antes da guerra Risco defende a filósofos católicos como o francés Jacques 
Maritain, nesa nova concepción e valor dados ao fenómeno relixioso, e logo, cando o propio 
Maritain rexeita o proceder do bando sublevado, Risco arremete contra el, xa na posguerra, e 
defende  a imaxe do franquismo, nunha radicalización da súa postura como salvador diante 
dos ataques recibidos desde o exterior. 
 
En resume, cremos que o cambio ideolóxico que se produciu en Risco non foi abrupto a partir 
de 1936, senón que foi resultado obvio da súa nova concepción ideolóxica. 
 
Se esta variación non foi, efectivamente, tan notable, como tampouco a foi a producida cando 
ingresa no galeguismo, deberemos dubidar desa constante parcelación que se ten feito á hora 
de enxuizarmos a biografía ideolóxica de Risco e, máis ben, considerar como un proceso 
evolutivo, como un todo a ideoloxía de Risco. 
 
0.3.- A GUERRA. O POSGALEGUISMO 
 
Estala a guerra. Risco comeza a preocuparse por axustizamentos e mortes. En Pontevedra é 
executado Alexandre Bóveda. Ánxel Casal, xerente da revista Nós aparece morto nunha 
cuneta... 
 
A súa conduta, a partir de agora, está fortemente condicionada. Colabora co Réxime, participa 
en La Región cunha tira na que saúda o novo Estado. Isto pódese deber a un lóxico instinto de 
salvación. O catolicismo agroma agora combativo na maioría dos seus textos. Será ese 
catolicismo, agora exacerbado, o que o caracterice e dirixa nesta época. 
 

                                                           
6 “Vicente Risco «Arredor de Nós»”, A.N.T. (nº 14). 
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Vai marcha a Madrid en 1945. Alí redacta un novo libro, que se publicará en 1945: Satanás. 
Biografía del diablo. 
 
Regresa a Ourense en 1949 e alí segue a súa profesión docente e colabora aínda en La Región, 
amais de encabezar un faladoiro no Café “Roma”. Pero en 1952 Franco chegaba a Ourense a 
inaugurar a nova Estación de Ferrocarril e Risco, no xornal La Región, firma o artigo “Franco en 
Órense”, que vén ser unha apoloxía e unha loa vitoriosa a Franco que nos confirma a súa total 
confesionalidade co réxime xa pasada a inmediata posguerra. 
 
A editorial Galaxia proponlle a publicación dun libro con distintos textos por el escollidos, e o 
resultado é, en 1961, Leria. Proposta e publicación polémica nos sectores galeguistas 
comprometidos daquel tempo. 
 
O 30 de abril de 1963 morre. 
 
Feito este percorrido pola traxectoria vital e ideolóxica de Risco, configuramos esas tres fases 
(pregaleguista  – galeguista nacionalista – posgaleguista ) que nos informan ben ás claras da 
evolución do autor,  e non só del, senón de boa parte da xeración á que pertencía. 
 
A evolución ideolóxica de Risco fíxose con extensión crendo que vai ter moito que dicir en 
canto á comprensión da súa obra e á comprensión socio-cultural-política do momento no que 
desenvolveu a súa obra. 
 
Carlos Baliñas fai outra periodización evolutiva, pero, no fondo, semellante: 
 
 deica 1917 
1ª etapa 
 
1918-1931 
2ª etapa 
 
1931-1936 
3ª etapa 
 
1936-1963 
4ª etapa 
 
Beramendi, no seu libro, e como subtítulo da portada, rexistra: 
 
I 
 
II 
 
As valoracións son semellantes. Ramiro Fonte7, porén, cre que a traxectoria de Risco non pode 
ser parcelada, senón que Risco, ao longo da súa vida-obra se limita a cumprir un programa 
individual estético que formula desde os seus comezos, en 1917, en La Centuria, e que é o 
famoso artigo “Preludio a toda estética futura”. A partir del e baseándose nel, Risco ségueo 
sen dubidar, e é nese “Preludio”, en opinión de Fonte, onde hai que mergullarse e comprobar 
a traxectoria risquiana. 
 

                                                           
7 “Teoría do heterodoxo galego”, A.N.T. (nº 14). 

 

Eu 

 

 

Nós 

 

de Nós a Eu 

 

 

Eu 

 

das orixes á afirmación plena 

escisión – unidade- escisión 



Lingua e Literatura Galega 
 

www.nosoposicions.com  Tema 58. 2020 9 

No entanto, esta teoría de Fonte choca coa dinámica tradicional de Casares e Beramendi e 
menos tradicional, pois Rodríguez Fer segue esta mesma liña na colaboración en A Nosa 
Cultura, o mesmo que fai no seu estudo Forcadela. 
 
A seguir imos tratar de analizar a súa obra e outras particularidades, pero xa tendo esa visión 
xeral vital e ideolóxica. 
 
 
 

 
1. O ORIENTALISMO. O EXÓTICO 

 
 
1.1.- BREVE APROXIMACIÓN Á CONCEPCIÓN ESTÉTICA DE RISCO 
 
Vista xa a evolución ideolóxica de Risco, un dos aspectos que chama máis a atención é a súa 
etapa pregaleguista, e especialmente o irracionalismo, o escapismo, o exotismo e o 
orientalismo. 
 

Claudio Rodríguez Fer8 elabora unha análise destas cuestións: 
 

Parece claro que estas correntes estéticas que caracterizan a Risco e aos seus compañeiros a 
comezos de século teñen o seu asento no ambiente finisecular. O modernismo, que nace 
precisamente a finais do XIX,  é unha protesta estética aos profundos cambios que 
aconteceron no século XIX e comezos do XX. A nova e crecente industrialización, a 
mecanización, o auxe do capitalismo, o materialismo, o marxismo e a loita de clases... 
provocan no artista un sentimento de afastamento e fuxida e unha protesta contra a nova 
orde. O artista rexeita a realidade e diante disto manifesta dúas posicións:  
 

1. A recreación do pasado ou a busca do distante, onde aínda estes cambios non operaron. 
Esta tendencia denominarémola escapismo, fuxida do próximo. O escapismo en Risco 
movíase cara a procura do remoto, especialmente do exótico, dun novo estado 
descoñecido. Pero Risco non abandona ese exotismo orientalista (pois instálase 
fundamentalmente en Oriente) como fan moitos modernistas, senón que o vai 
acompañar nas súas diferentes etapas, aínda que con menor intensidade. 
Por outra parte, a fuxida cara a Oriente nese escapismo exótico supón unha crítica á 
realidade occidental, unha crítica implícita.  
E dentro de Oriente Risco manifesta especial atracción polo indio. Ese apego polo 
ascendente indio obsérvase desde novo, cando traduce na revista El Miño, en 1910 (con 
26 anos) ao poeta Kalidasa. A admiración por Tagore, do que mesmo chega a 
conferenciar en 1913 en Madrid, é outra proba dese apego. 

 
Por outra parte, nesta época son frecuentes as publicacións sobre relixións foráneas e sobre 
ocultismo. Precisamente La Centuria, que en 1917 funda Risco, segue esta liña de publicacións 
e está chea de orientalismos nos seus números. Son notables, por exemplo, nesta revista, as 
referencias á médium ocultista polaca Helena Petrowna Blavatsky e ao seu seguidor español 
Mario Roso de Luna. 
 
 
 

                                                           
8 “Bailando con Totankhamon. Risco e o exotismo modernista”, A.N.T. (nº 14). 
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Ese ocultismo aparece tamén en novelas; por exemplo, en 1919, Do caso que ll’aconteceu ó 
Dr. Albeiros. Na propia revista Nós, en 1923, nunha etapa xa galeguista nacionalista de Risco, 
aparecen traballos sobre a teosofía e sobre o teósofo alemán Rudolf Steiner. 
 
E, xunto a ese orientalismo hindú, maniféstase tamén en Risco curiosidade polo mundo exipcio 
que podía ser civilización-berce da humanidade nun tempo no que a procura das orixes era 
moi significativa.  
 
Pero nesa procura do exótico non todo era asiático (India) ou africano (Exipto), senón tamén 
hai mencións a obras europeas e americanas, iso si, distantes. Así, temos referencias ao libro 
sagrado guatemalteco, o Popol Vuh, ou á epopea finlandesa Kalevala. 
 
Risco foi cultivador do esoterismo da imaxe, como se pode observar en moitas portadas de La 
Centuria. 
 
En definitiva, para Risco o exotismo foi algo máis que o seguimento dunha moda finisecular e 
perdurou, de xeito que mesmo á fin da súa vida seguía tratando estes mesmos temas. 
 
 
 
 

 Fins do século XIX- 
Comezos do XX 
 
 
 
 
 

 Fuxida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Escapismo 
 
 
 
 
 
Viamos anteriormente como Risco, e moitos outros intelectuais do seu tempo, no que se 
converteu nunha práctica finisecular, rexeitaban a súa contemporaneidade motivados polos 
profundos cambios que se estaban a producir a finais do XIX e comezos do XX. Cómpre citar, 
por exemplo, a progresiva industrialización co consecuente proceso de mecanización que leva, 
o auxe do capitalismo e do mercantilismo, novas clases sociais e loita de clases, os 
racionalismos... 
 

{ industrialización 

mecanización 

capitalismo 

materialismo 

loita de clases 

… 

} 
 

 

fuxida do artista,  

busca doutrarealidade 

recreación do pasado 
 
busca do remoto 

(exotismo) 

escapismo 

 

 

Exotismo 

(orientalismo, 

fundamentalmente) 

 

Asia -> India (Kalidasa / Tagore / 

Helena Petrowna / Roso de Luna) 

 

África ->Exipto 

Europa -> Finlandia (Kalevala) 

América -> Guatemala (Popol Vuh) 
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Unha vía de protesta a este novo estado de cousas era o escapismo, na procura do pasado ou 
do remoto descoñecido que, a miúdo, se concretaba no orientalismo; é dicir, na afirmación de 
Oriente fronte á decadencia de Occidente. 
 
2. Outra liña, que agora imos analizar, de fuxida e protesta é o que, en xeral, chamamos 

irracionalismo.  
 
Son o positivismo, o evolucionismo, a psicanálise freudiana e o marxismo as catro bases 
ideolóxico-filosóficas sobre as que se asenta o século XX. Todas elas representan xeralmente a 
primacía da razón, o racionalismo. Pois ben, como afirma Manuel Rodríguez Álvarez9, estas 
correntes van ser as catro grandes fobias de Risco.  
 
Risco rexeita o evolucionismo de Darwin desde o momento en que este emparenta homes e 
animais e cifra como elemento central do proceso evolutivo practicamente o azar. Risco fronte 
a isto maniféstase platónico e amais a centralidade do azar rompe coa redención e coa 
moralidade do noso autor. 
 
A Freud négao desde o comezo. Sabido é que Freud busca nos impulsos inconscientes boa 
parte das causas da conduta humana e Risco chega a afirmar que Freud é unha exaltación do 
vicio e unha degradación do home. 
 
O marxismo, en terceiro lugar, que busca a nivelación económica dos homes e trata de cifrar 
racionalmente as causas da desnivelación, tamén é agora visceralmente negado. O marxismo 
relativiza os valores do espírito en favor doutros valores, e iso para Risco espiritual era un 
atentado. 
 
Finalmente, neste breve achegamento, o positivismo cre nas ciencias físico-matemáticas como 
verdadeiro ideario da técnica. Na natureza como mecanismo todo é previsible, négase o 
imprevisible, o misterio... Pero isto tamén choca frontalmente con Risco.  
 
Diante disto esperariamos ver un Risco asentado nalgunha corrente antirracionalista propia da 
época, como serían os vitalismos ou os historicismos. Un dos máximos representantes destas 
correntes era Nietzsche, pero, aínda que Risco manifesta unha inicial admiración polo autor, 
logo vai desaparecer. Nietzsche é un inconformista, un cuestionador da ciencia, un demoledor 
dos valores convencionais. A súa protesta é total contra o racionalismo, contra a moral, a 
familia e contra Deus. E, finalmente, Risco tampouco podía aceptar isto, até tal punto que 
acaba dicindo: «Nietzsche es un verdadero corruptor de la juventud, es la suya una literatura 
malsana y venenosa». 
 
Cremos que a clave de todo isto está moi ben esculcada por Rodríguez Álvarez: Risco non 
analiza o que critica, senón que o seu enfrontamento non parte dunha análise racional; máis 
ben dunha oposición xa inicial, porque, en realidade, Risco no é un filósofo, é un nostálxico; 
non un renovador ou reformador de ideoloxías, senón un inadaptado por nostalxia. 
 
Este é o xeito máis claro de interpretar a actitude filosófica de Risco, chea de contradicións. 
Rexeita actitudes a correntes filosóficas sen sometelas a unha coidada análise previa e, aínda 
máis, non ofrece outro esquema substitutivo a cambio. A súa identidade ideolóxica vén dada 
pola que el negou máis que polo que el afirmou, e das negacións sen posteriores 
reconsideracións ou afirmacións é difícil tirar consecuencias. 
 

                                                           
9 “Risco e o pensamento filosófico”, Grial (nº 80). 
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1.2.- CARACTERIZACIÓN IDEOLÓXICA 
 
A posición ideolóxica de Risco vai ser, ao mesmo tempo, semellante á concepción ideolóxica 
do galeguismo de preguerra, habida conta da importancia que Risco ocupa no nacionalismo 
galego de preguerra. Dous puntos, seguindo a Francisco Bobillo10, son inmediatamente 
importantes no proceso ideolóxico de Risco: romanticismo e tradicionalismo. 
 

Risco, na súa doutrina, vai inspirarse no nacionalismo romántico alemán. O romanticismo, en 
canto predominio da estética fronte á ética, da paixón e a fantasía fronte á razón, fuxida da 
ciencia, idealismo... acaía perfectamente ao carácter de Vicente Risco, e mesmo ao carácter do 
nacionalismo por el defendido. 
 

Por outra parte, o romanticismo exalta as nacionalidades, as peculiaridades diferenciais de 
cada pobo. O nacionalismo orgánico alemán mantén que o suxeito da historia é a nación, 
situada por riba do individuo. O individuo, á súa vez, posúe unha serie de características 
étnicas que lle permiten identificarse cos seus connacionais e diferenciarse dos estranxeiros; 
diferenzas (lingua, relixión, etnia, costumes...) determinadas pola propia natureza. Esta teoría 
inspirou os nacionalismos vasco e catalán e tamén había inspirar a Risco. 
 

Pero, á compoñente romántica, aínda hai que engadir o tradicionalismo. O rexeitamento do 
espírito da Ilustración e do positivismo levan tamén a Risco á defensa do tradicionalismo. A 
tradición pasa a ser o fundamento constante do nacionalismo. Rexéitase a modernidade e a 
empresa consiste en crear unha outra modernidade inspirada na recuperación da tradición 
(«somentes un pobo que posee o senso da súa tradizón pode ser grande... O pobo que 
abandona a súa tradizón non ten dereito a eisistenza»). Preservar e reinventar a tradición 
propia convertíase logo nunha tarefa primordial. En definitiva, Risco parte dunha concepción 
da nacionalidade romántica e tradicionalista na liña do nacionalismo romántico-organicista 
alemán. 
 

Por outra parte, nese intento de diferenciación, de salientar as peculiaridades específicas e 
distintivas, Risco manexa os conceptos de atlantismo e panceltismo. Atlantismo en canto a 
civilización europea tivo o seu berce no Mediterráneo que está chegando á súa fin e agora o 
centro gravitatorio trasladouse do Mediterráneo ao Atlántico. A etnia mediterránea perdeu a 
súa pureza debido a un proceso de continua mestizaxe, fronte á etnia atlántica, que se 
conserva nun estado máis puro. Precisamente, no Atlántico atópanse situadas 
estratexicamente as poboacións célticas entre as que, evidentemente, se inclúe Galiza, e que 
terán que ser as que dirixan a civilización europea e lograr a súa reconstitución espiritual. 
 
 
 

 
2. OBRA 

 
 
Preséntansenos poucos estudos críticos, en xeral, sobre a obra de Risco. Como sabemos, Risco, 
e fundamentalmente a Xeración Nós, son prosistas, e así cobren un oco baleiro 
substancialmente até agora na literatura galega.  
 

En todo caso, tamén se ten advertido que foron os iniciadores da prosa narrativa galega e nós, 
no entanto, concordamos con Ferrín11cando observa que «os verdadeiros puntos basilares da 
prosa xornalística, narrativa e mesmo satírico-social foron Lamas Carvajal, Heraclio Pérez 
Placer e Francisco Álvarez de Nóvoa». 

                                                           
10Vid. Ibídem. 
11 “Novelas en galego”, Faro de Vigo (8 de outubro de 1993). 
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Risco na súa prosa manifesta dúas vertentes: a prosa narrativa e a prosa ensaística. No 
entanto, imos comezar por un pequeno apunte sobre o  poeta Risco. 
 
2.1.- POESÍA 
 
Como sabemos, Risco foi coñecedor dos novos movementos de vangarda que no século XX 
inzaban Europa de –ismos. Compróbase tamén como Risco mantiña correspondencia con 
Manuel Antonio e transmitíalle información destas correntes literarias.  
 
Carlos López Bernárdez12 segue a traxectoria de Risco neste eido. 
 
Risco explica a miúdo o sentido de distintos –ismos e, en febreiro de 1920, publica en A Nosa 
Terra, no número 113, o texto “U...jujuu... (Poema futurista)”. Neste poema Risco toma certas 
pautas do futurismo, como a supresión dos signos ortográficos, a supresión da linealidade nos 
versos, a introdución de siglas, a disposición en esqueira dos versos, emprego de terminoloxía 
maquinística, introdución de palabras estranxeiras... 
 
Vexamos algún exemplo: 

 
a) Ordenación do verso en esqueira: 

 
Terra 
Chuvia de estrelas 
Alborada 
Lóstrego 
Rayos X 
Profecía... 

 
Este recurso foi popularizado por Huidobro en 1919 co seu poema “Tour Eiffel”: 
 
Mon petit garçon 
Pour monter a la Tour Eiffel 
On monte sur une chanson 
Do 
Re 
Mi 
Fa  
Sol 
La  
Si 
Do 
Nous sommes en haut 
 

Esta mesma técnica, amais de por Manuel Antonio, é usada tamén por Blanco-Amor en 
“Poema en catro tempos”. 

 

b) Estranxeirismos : 
 

A Cruña fita as brétemas d’Irlanda 
Vigo os raña-ceos de Nova York 
GALICIA FOR EVER… 

                                                           
12 “Vicente Risco”, A.N.T. (nº 14). 
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c) Terminoloxía técnica e maquinística:  
 

Rayos X, raña-ceos, motores… 
 

Cómpre advertir, como subliña Capelán Rei13, que Euxenio Montes foi un elemento de unión 
entre os círculos ultraístas españois e o cenáculo ourensán; e, de feito, Risco escribe en 1919 
un artigo sobre el, “Xente Nosa. Euxenio Montes”, en A Nosa Terra, e dedícalle en 1920, na 
revista Grecia, o poema “Bambalinas” («A mi entrenador Eugenio Montes»), do mesmo xeito 
que o propio Montes dedica a Risco o poema “Atardeceres en New York”. 
 

Aínda máis, como sinala Alonso Montero14, Risco traduce, en 1919, poemas de Rimbaud e 
Max Jacob e publica tamén en A Nosa Terra, en 1920, un resume do manifesto de Salvat 
Papasseit, “Contra els poetes amb minúscula”, dous anos antes de aparecer o noso “Máis 
alá”. Tamén publica en A Nosa Terra algún poema baixo o título xeral de “Poemas novos”. 
 

En definitiva, temos a un Risco coñecedor dos camiños novos que para a lírica se estaban 
formulando,  e que actúa coma ponte ou canle para  a chegada e instalación da lírica nova na 
nosa literatura. A estes efectos, tamén cómpre lembrar que, para Arcadio López Casanova, 
Risco é o guía xeracional da chamada xeración de 1922 ou de vangarda, con todo o que iso 
significa. 
 

En todo caso, cómpre sinalar, segundo advirte Xosé R. Pena15, que a Xeración Nós supuxo en 
realidade unha traba para o desenvolvemento da vangarda na nosa literatura. Isto pode 
comprobarse se lemos as críticas literarias entusiastas, nas páxinas de Nós ou en A Nosa Terra, 
dedicadas ao neotrobadorismo, e o silencio, e mesmo ás veces pesimismo, co que se recibe o 
manifesto “Máis Alá” ou a obra de Manuel Antonio. Neste sentido é obvio que o 
neotrobadorismo supuña unha reactualización da tradición, dunha tradición literaria xa 
existente, e, como sabemos, a tradición ocupa un lugar central na ideoloxía e na estética dos 
homes de Nós. Porén, as propostas de Manuel Antonio e outros vangardistas non tiñan ningún 
precedente literario; eran única e marcadamente arredistas, e probablemente esta 
circunstancia non era ben vista por Vicente Risco e os seus compañeiros de xeración. 
 

2.2.- PRODUCIÓN EN PROSA 
 

Segundo Carballo Calero16, dentro deste apartado podemos diferenciar entre narrativa e 
ensaio: 
 

2.2.1.- Narrativa 
 

 1919, “Do caso que lle aconteceu ô Dr. Alveiros”(Terra a nosa, suplemento cultural do 
xornal Noroeste) 

 

Texto que, en opinión dalgún crítico (Manuel Outeiriño), ten un precedente inédito en 
castelán de Risco en “La aventura extraordinaria del doctor Muñoz”. Outros, como Dolores 
Vilavedra17, ven unha marcada influencia de Poe, concretamente en “Some Words with a 
mumy” (“Algunhas palabras cunha momia”), publicado en 1845. Neste aspecto, amais das 
concomitancias entre as dúas obras, sabemos que Risco ten manifestado a súa admiración por 
Poe. 

                                                           
13 “Vinte poemas galegos de Euxenio Montes non recompilados”, separata do Boletín Galego de 
Literatura. 
14Escritores: desterrados, namorados, desacougantes, desacougados..., Edicións do Castro, 1981. 
15Manuel Antonio e a vangarda, Sotelo Blanco, 1996. 
16Historia da literatura galega,Galaxia. 
17Manual e escolma do relato galego, Sotelo Blanco, 1995. 
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Á súa vez, esta obra pode converterse tamén nun precedente doutros membros da Xeración 
Nós, como “Un ollo de vidro. Memorias dun esquelete” (1922), de Castelao, ou “O purgatorio 
de D. Ramiro” (1926), de Otero. 
 

En calquera caso, está moi relacionada na temática co Risco pregaleguista, incorporando 
elementos como o exotismo ou o esoterismo. 
 

O protagonista, o doutor Alveiros, responde a un anuncio que ofrece «30.000 pesos pola 
comunicación dun segredo». Entra en contacto co oferente, un defunto esqueleto chamado R. 
Dehmel, que lle di por carta en que consiste o segredo. Cando Alveiros lle leva o resultado, 
Dehmel transpórtao a un concilio de mortos, que bailan a Danza Macabra. Alveiros esperta e 
cre que todo foi un soño, pero entra a criada e entrégalle un cheque por 150.000 pts., 
recompensa polo servizo emprestado. 
 
 1927, Os europeos en Abrantes(comeza a publicarse nos números 39 e 40 da revista Nós, 

pero trátase dunha novela inacabada) 
 
Probablemente a obviedade da sátira e o temor a posibles represalias foi o que motivou a 
Risco a deixar inconclusa a súa obra. 
En Abrantes vive o doutor Andrade, subscrito á Revista de Occidente. Este doutor propón aos 
membros de Ateneo de Oria que vaian pasar o verán coas súas familias a Abrantes e a tal 
efecto elabórase un «reglamento de colonia». Poren, a novela suspéndese e quedamos sen 
continuidade, con só 87 capítulos publicados. 
 
 1928, O porco de pé(Editorial Nós) 
 
Esta novela é a sátira do comerciante de orixe castelá que chega a ser alcalde nunha cidade 
galega. Don Celidonio é o comerciante e, fronte a el, novamente, o Dr. Alveiros, representante 
da intelectualidade que remata por claudicar diante de D. Celidonio. E xunto a estes, outros 
personaxes, como Xaquín Gondulfes, filósofo da Revista de Occidente que segue dúas regras 
metodolóxicas: revolver todo co de diante para atrás e logo aplicar á Filosofía o tecnicismo do 
deporte e da hixiene. Restituto Mendes, o obreiro republico revolución social sindical agroanar 
comunista. Moitos destes homes e outros que nos van ir aparecendo pola novela formaban un 
faladoiro no Café “Novelty”, saído do “Royalty” ourensán onde tiña faladoiro o propio Risco. 
 
Como afirma Xosé Millán Otero18O porco de pé é a primeira novela galega moderna. A 
modernidade da mesma aséntase en varios elementos a ter en consideración, pero 
fundamentalmente no maxistral uso que fai o autor ao longo da obra da sátira e a parodia. 
Loxicamente, para exercer correctamente a sátira e a parodia ten que manifestarse un 
marcado control da enunciación, unha clara distancia crítica entre o narrador e os seus 
personaxes. Efectivamente, isto é claro en O porco de pé  atendendo a varias circunstancias: 
 

o Narrador omnipresente e omnisciente, verdadeiro organizador do relato: 
«Vou pór aquí a lista de concorrentes á mesa do fondo do café “Novelty”». 

 
o Presenza manifesta dun lector implícito ao que o narrador fai a miúdo indicacións.  

Por exemplo, cando D. Celidonio regresa moi enfermo de Madrid dísenos: «Non 
sexan mal pensados que non foi por iso» (xurdindo a dúbida de se a enfermidade é 
ou non é venérea). 

 

                                                           
18 “Pluralidade de linguaxes e desarticulación social en O porco de pé”, A.N.T. (nº 14). 
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o Escasa presenza de diálogos e o parlamento dos personaxes é introducido polo 
propio narrador a través do estilo indirecto libre. Os personaxes non teñen voz por si 
mesmos (showing), senón a través do narrador (telling). 

 
o Moitas veces a parodia non se efectúa desde o discurso do narrador, senón mediante 

a destrución sistemática do discurso alleo. Así, por exemplo, paródiase o discurso 
afectado de certos grupos sociais, introducindo para tal efecto frases estereotipadas 
empregadas por estes ou mesturando no discurso o galego co castelán e mais o 
francés, idioma propio da “xente ben”: 

 
«Aquilos encantiños sabían dicir: “e logo, faiche a ti boa faltiña...’ e no colexio 
adeprenderon a dicir: Comán vú porte vú tré bien mersí...’». 

 
A sátira amais chega a todas partes, á Revista de Occidente, aos poetas de vangarda, a 
Torcuato Luca de Tena e o ABC... Pero tamén hai sátira e parodia de distintos sectores sociais a 
partir dos seus discursos. A linguaxe médica, a linguaxe esotérica, a linguaxe periodística e as 
súas crónicas sociais son tamén parodiadas en clave de sátira e, por tanto, ridiculizadas.  
 
Mesmo os antagonistas, Don Celidonio e do Dr. Alveiros, non logran ter autonomía na novela e 
pasan a ser prototipos do autor que desenvolven un papel determinado. 
 
Chégase a un proceso de desarticulación social onde apenas algún personaxe se salva do 
manto satírico tecido sobre todos. A sociedade é reducida a un nivel de caos e 
desestruturación onde se mesturan marxistas, xaimistas, comunistas, federais... Hai unha 
crítica feroz á urbanidade e ao comercio en tanto é monetarismo. 
 
En resume, modernización nesta novela, na que achamos un narrador omnipresente, 
organizador e director fronte a uns personaxes sen autonomía que apenas pasan a ser 
prototipos e cubertos pola sátira, que afecta a estes personaxes e a todo o entramado social, a 
miúdo a través da parodia do discurso dos contrarios e sempre xogando coa colaboración do 
lector implícito. 
 
Pero, amais de todo o visto, en canto modernidade da obra hai en O porco de pé multitude de 
marcas características: 
 

a) Urbanidade: escenario urbano, novidade diante do predominio do rural, 
b) Gran número de referencias culturais: Revista de Occidente, Marx, Hegel, ABC, 

Marañón, Einstein, Maeztu, Poe, Marinetti, Proust, Camões, Joyce... 
c) Intertextualidade: o Dr. Alveiros, que xa nos aparecera noutra novela en 1919; a cidade 

de Oria, que xa aparecera en Os europeos en Abrantes. 
d) Metaliteratura: en canto o narrador frivoliza sobre o seu papel autorial:  

«Eu quixera contar istes amores...» (Páx. 5). 
e) Amplitude temática: vannos aparecendo a revolución rusa, o agrarismo, o ocultismo, a 

arte de vangarda, o movemento sindical... 
 
Carballo Calero aínda apunta a posible influencia de Joyce nas longas enumeracións, ás veces 
mesmo de sinónimos, que se repiten na obra. Ás veces tamén a enumeración vese reforzada, 
como en Joyce, pola rima ou aliteración: 
 
«Obras de Lenin, Bujarín, Larin, Smirnoff, Bazarof, Bogolanof...». 
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Por outra parte, aparece unha constante crítica á nova sociedade vilega burguesa e 
mercantilista deshumanizada e sen valores, moi lonxe da fidalguía e da ruralidade tradicional 
galegas, valores opostos, constantemente confrontados polos homes de Nós. Loxicamente, 
esta visión é inherente á súa propia configuración ideolóxica. 
 
 A estes textos aínda cómpre engadir os textos breves “A velliña vella”, “O lobo da xente” 

e “A trabe de ouro e a trabe de alquitrán”, publicados en 1925.  
 

O primeiro deles, “A velliña vella”, é un texto moi breve que nos presenta unha anciá que 
atopa a un escudeiro que vai de romaría a Santo André de Teixido. Despois dunha conversa 
con el, a vella decide pedir axuda aos seus tres fillos ben situados e ningún atende as súas 
súplicas. Trátase dunha tese metafórica: anciá representando Galiza aldraxada e esquecida. 
 
“O lobo da xente”, publicado pola editorial Lar, trata dun asunto de licantropía, narrado por un 
Risco que se aproxima á súa vertente etnográfica. 
 
“A trabe de ouro e a trabe de alquitrán” está narrado en 1ª persoa e toma a estrutura dunha 
lenda popular, referida a un tema clásico nas narracións orais galegas. 
 
 Dentro da colección “Lar” publica Risco en 1926“A Coutada”, que presenta a historia do 

funcionario Eladio que herda dun tío a casa familiar “A Coutada” e que se decide a vivir 
nela e empezar unha vida de novo, abandonando todo. Trátase dun relato de tese, xa que 
o que realmente pretende Eladio é purgar o pecado familiar de abandonar as orixes para 
ir á cidade. Establécese un diálogo case doutrinal entre Eladio e Minia a súa dona, arredor 
de todo este proceso, que representa, ben claramente, o proceso ideolóxico de Risco, e, 
por extensión, dos homes de Nós. 

 
 A todos os textos nomeados cómpre engadir o breve conto “Meixelas de rosa”, publicado 

no xornal A Nosa Terra no ano 1929, ou ben a pseudoparáfrase “Dédalus en 
Compostela”, que aparecen en 1929 no número 67 da revista Nós. Trátase neste último 
caso do encontro do propio Risco, narrador-personaxe, e o personaxe literario de Stephen 
Dédalus, de Joyce, en Compostela. 

 
2.2.2.- Ensaio 
 
 1934, Mitteleuropa 
 
En 1930 Risco viaxou a Alemaña a realizar estudos de Etnografía e Folclore pensionado pola 
Real Orde. Viaxa a Berlín, aínda que de Berlín tivo que partir posteriormente a Viena. En 
realidade, Risco fora a Berlín  traballar baixo a dirección do profesor Thurnwald, pero cando 
chega alí este profesor atopábase de viaxe de estudos por África, co cal o inicial obxectivo 
puramente académico vese truncado e o que ía ser unha viaxe eminentemente académica 
convértese nunha viaxe máis ben turística-cultural. 
 

Desta viaxe, Risco envía crónica á revista Nós baixo o encabezamento de “Da Alemaña”, que 
inclúe a viaxe e a estadía en Berlín, e “Mitteleuropa”, que refire a viaxe de Berlín a Viena. 
Xustamente, a parte que en Nós leva o título de “Da Alemaña” foi editada despois, en 1934, 
baixo o título Mitteleuropa. 
 

Ten importancia este libro por ser, en canto literatura de viaxes, o primeiro do seu xénero na 
nosa literatura e, en opinión dalgún crítico (Millán Otero), é o máis valioso expoñente 
ensaístico da literatura de preguerra. 
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É moi importante tamén para coñecermos a evolución ideolóxica do noso autor. Alí, en 
Alemaña, Risco confesa acharse nunha etapa de “exaltación relixiosa”. O materialismo que ve 
Risco na Alemaña dos anos 30 fai agromar nel un forte apego ás súas crenzas relixiosas. Eran 
anos de depresión económica que motivarán unha elevada porcentaxe de paro e unha 
consecuente radicalización da clase obreira, que fai engordar as listas dos comunistas e dos 
nacionalsocialistas de Hitler. A situación fai reaccionar a Risco fortemente contra o marxismo e 
mesmo chega a insinuar certas simpatías diante do nacionalsocialismo. Como ben observa o 
seu biógrafo Casares, vemos unha reacción forte de Risco diante dunha situación determinada, 
unha radicalización do seu pensamento que nos será posteriormente familiar. 
 

Neste ensaio aparecen descricións, esbozos rápidos de personaxes e do propio e estimado 
Tagore, a quen coñeceu en Berlín, sátiras, por exemplo, do turismo, da rusofilia dos seus 
amigos... As partes IV e V son máis eruditas, e refírense a Museus ou particularidades da vida 
berlinesa. 
 

Resumindo: 
 

 Iniciático, en canto primeiro elemento da literatura de viaxes na nosa literatura; 
 Importante no coñecemento e achegamento á evolución ideolóxica de Risco. 

 1962, Leria (Editorial Galaxia) 
 
No ano 1962, e por iniciativa de Fernández del Riego, reúnense nun volume unha serie de 
ensaios e artigos xornalísticos da etapa galeguista. 
 
2.2.3.- Teatro 

 
 Nun último apartado debemos nomear a contribución ao teatro de Risco coa obra O 

bufón d’El-Rei, obra premiada na “festa da Lingua Galega”, en Compostela, no ano 
1924 e publicada en 1928. Trátase dun texto moi breve, minimalista e de carácter 
simbolista, con posibles influencias do simbolista belga Maeterlinck. Presenta a 
historia da disputa amorosa entre o bufón e o nobre Guindamor, namorados os dous 
da raíña Iolanda. Guindamor arranxa unha cita coa raíña, pero é denunciado ao rei 
polo bufón. O texto está temporalizado na Idade Media e situado nun país sen nome. 
Para Carballo Calero pode haber influencia na resolución da obra de Salomé, de Óscar 
Wilde.  

 Amais desta obra, son moi numerosos os artigos de Risco dedicados ao teatro, en 
particular o inacabado “Teoría e historia do drama”, publicado no xornal A Nosa Terra 
no ano 1921. 
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