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O vínculo atlántico-céltico de Nós e a súa 
persistencia no galeguismo de posguerra
Mario Regueira
Universidade de Santiago de Compostela

Resumo: Baseándose na perspectiva histórica e nas funcións políticas do celtismo tal e como 
foron configuradas polos primeiros galeguistas durante o Rexurdimento, este artigo procura 
analizar o papel e a evolución que esta corrente e a súa derivación atlantista tiveron en momen-
tos clave da historia da Galiza. Analízase especificamente a forma na que foi defendido pola 
Xeración Nós e tamén a súa transformación na política posíbel do antifranquismo galeguista.
Palabras chave: celtismo, atlantismo, galeguismo, Xeración Nós, posguerra, Galaxia, Álvaro 
Cunqueiro.

Resumen: Basándose en la perspectiva histórica y en las funciones políticas del celtismo tal y 
como fueron configuradas por los primeros galleguistas durante el Rexurdimento, este artículo 
procura analizar el papel y la evolución que esta corriente y su derivación atlantista tuvieron 
en momentos clave de la historia de la Galicia. Se analiza específicamente la forma en la que 
fue defendido por la Xeración Nós y también su transformación en la política posible del anti-
franquismo galleguista.
Palabras clave: celtismo, atlantismo, galleguismo, Xeración Nós, posguerra, Galaxia, Álvaro 
Cunqueiro.

Abstract: This article looks at the role and evolution of Galician Celtism and its Atlanticist 
variety developed in key moments of Galician History by taking into account the historical 
perspective and political functions of this movement, as it was designed by the first political 
Galicianism (Rexurdimento). It focuses on the strategy proposed by the Xeración Nós as well as 
its possible political adaptation by the anti-Francoist Galicianism during the Spanish Post-War.
Keywords: Celtism, Atlanticism, Galicianism, Xeración Nós, Spanish Post-War, Galaxia, Ál-
varo Cunqueiro.

1. Os precedentes ollando o futuro

É frecuente localizar a ligazón da galeguidade co celtismo durante o Rexurdimento. 
Aínda que as reivindicacións de figuras como Manuel Murguía ou Benito Vicetto, sumadas ao 
poderoso imaxinario poético de Eduardo Pondal representan, sen dúbida, un punto de entrada 
emblemático e vinculante, non está de máis lembrar que a relación da cultura galega co celtismo 
xa ocupara previamente un lugar no ideario de autores vinculados á Galiza durante os séculos 
previos (vid. Pereira: 2017). Desta maneira, e sen negar a dimensión político-identitaria que a 
cuestión toma durante o Rexurdimento, creando un efecto persistente de cara ao desenvolve-
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mento do galeguismo no futuro, non é superfluo lembrar que cada época se relaciona ao seu xei-
to co seu legado histórico-mítico, en ocasións mediante un redimensionamento das categorías 
que envolven a historia e o mito como referentes. 

Neste sentido, a perspectiva dunha historia que poida servir aos intereses políticos e 
o afianzamento dunha identidade diverxente tería partido, para o caso de Manuel Murguía, 
de achegamentos á historia que, contradicindo o paradigma racionalista que comeza a desen-
volverse en Europa, valoran a utilidade “crítica” de mitos e lendas así como de perspectivas 
filosóficas non necesariamente asentadas en datos empíricos (Beramendi, 2007: 173). Non é o 
único elemento que estabelece Murguía: a primeira categorización da celticidade (e, por tanto, 
da galeguidade) entre os pobos de orixe aria opostos ao conxunto semita/mediterráneo define 
unha estrutura de contraste que fai participar a galeguidade dunha grande dinámica europea, ao 
tempo que serve aos intereses da política galega no conxunto do Estado español, vertebrada a 
través do Rexionalismo. Trátase dun celtismo que aparece definido por primeira vez nun sentido 
racial, en lugar do conxunto que, principalmente aludindo a elementos culturais e lingüísticos, 
caracterizara a súa presenza na historiografía previa. Tamén é un celtismo que, por primeira 
vez, vai ser caracterizado como actor principal da historia da Galiza e tamén como un dos subs-
tratos máis relevantes da súa identidade presente. (Pereira González, 2001).

A consecuencia inmediata desta orixe racial céltica, sumada á proverbial invasión sueva, 
outro pobo atlántico responsábel dun “renacemento” do decadente territorio galego, configura 
para a historia de Murguía un Volkgeist ben definido, asociado a culturas guerreiras irredentas e 
cunha dimensión lírica e ensoñadora que o afasta do sentido práctico e da noción comercial dos 
pobos mediterráneos. Esta identidade complexa e asociada ao espiritual encaixaría nunha pers-
pectiva nacional puramente herderiana. Ao mesmo tempo, trátase dunha identidade que inza 
todos os aspectos da galeguidade, desde os caracteriais até as propias expresións lingüísticas e 
supón unha base importante para o nacionalismo espiritual posterior de Vicente Risco, por máis 
que este vaia actualizar algúns dos seus elementos: O Volkgeist como espírito nacional irredutí-
bel, si pode esmorecer se non vai parello de forma necesaria a unha racionalización colectiva ou 
a unha conciencia desa identidade e desas diferenzas evidentes. Porén si que é posíbel reavivar 
a súa esencia mediante a acción cultural (Beramendi, 2007: 187), algo que predetermina tamén 
a radical importancia que este eido, e particularmente a creación literaria asociada á lingua 
autóctona, ten nos próximos séculos. Ao mesmo tempo, esa capacidade de esmorecemento e 
resurrección dun espírito inmanente serve tamén como ferramenta útil de cara á política inter-
na, xa que permite clasificar aqueles elementos que xogan contra os novos intereses políticos 
da comunidade. Da mesma forma, se a xenética é un elemento fundamental dentro da ideoloxía 
de Murguía, a formación da nación deriva da necesaria combinación deste substrato racial cun 
territorio, outra idea que será retomada por Vicente Risco, e que lles permite explicar por que a 
identidade nacional non é compartida con outros pobos de orixe céltica, así como as (non pou-
cas) diverxencias da Galiza con outras nacións asociadas ao celtismo, aínda así definidas como 
“irmás”. Esta consideración implica de forma preferencial á nación irlandesa, cuxo Leabhar 
Gabhála Éireann (Libro das Invasións de Irlanda, compilado no século XI) contén a referencia 
a invasión que o pobo galego tería feito sobre a illa, tras divisala cun espello máxico desde o 
alto da Torre de Breogán.
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O “espírito durmido” do pobo galego aparece así asociado á unha perspectiva histórica 
que o relaciona con épocas escuras, complexas de rastrear e que se moven principalmente entre 
a mención emblemática antiga e o mito constituído intencionalmente nese momento histórico. 
Da mesma forma, é notábel que a necesidade dunha articulación política que pretende reestru-
turar as relacións da Galiza co resto do estado español precisa, na altura, de apoiarse na cons-
titución forte dun suxeito popular oposto de forma o máis ampla posíbel ao resto de realidades 
culturais peninsulares. O eixo atlántico/mediterráneo (ario/semita, nunha perspectiva racial 
decimonónica) procura mover o eixo de poder do centralismo madrileño procurando un foco 
cultural que vire cara ao atlántico, concretamente cara aos outros países celtas. Trátase dun at-
lantismo esbozado, que será complementando nos anos posteriores polas figuras máis relevan-
tes da Xeración Nós. Este vencello cunha área concreta da realidade atlántica, nese momento 
aínda moi mediatizada por ese constructo racial, aínda representa unha fonte de diferenza ante 
as outras comunidades nacionais peninsulares que, como Euskal Herria e os Países Cataláns, 
comparten un obxectivo común á hora de reformular a relación do centralismo castelán co resto 
da realidade peninsular.

A combinación de moitas destas bases ideolóxicas de orixe inmanentista e prerrománti-
ca formulan unha contradición evidente coa ideoloxía principalmente de corte liberal que repre-
senta Murguía dentro do Rexionalismo galego. Conceptos raciais e de dialéctica absoluta inzan 
unha perspectiva que, en liñas xerais, aspira á constitución da Galiza como un pobo aberto e no 
que a participación colectiva na vida pública poida supor o final das vellas estruturas católico-
monárquicas, ao tempo que dá resposta a moitas das súas necesidades materiais. Non se trata da 
última vez que veremos contradicións similares na evolución das grandes liñas do galeguismo. 
Ao mesmo tempo, hai que mencionar que, mesmo partindo da súa posibilidade e necesidade 
crítica, a óptica de conxunto levaríanos a comprobar como a perspectiva racial é defendida até 
sen intencionalidade política por distintos axentes vinculados á galeguidade. Da mesma manei-
ra, a crenza nunha orixe aria de determinados pobos europeos é, case até o ascenso do nazismo, 
unha idea común en moitas culturas europeas (vid. Pereira González, 2001), en ocasións tamén 
asociada a unha idea nacional de fortes resonancias herderianas.

2. Celtismo e atlantismo no grupo Nós

A reivindicación dunha “racialidade” e dunha perspectiva étnico-espiritual convertese 
nunha idea central nos devires do galeguismo até ben mediado o século XX. A adopción do 
imaxinario céltico-atlántico por parte de autores como Ramón Cabanillas, caracterizado tamén 
por unha perspectiva de apoio ás loitas populares que lle valerá o ben exemplificativo alcume 
de “poeta da raza”, combínase, no primeiro terzo do século, coa actualización do discurso sobre 
celtismo e atlantismo realizado pola Xeración Nós. Trátase dunha perspectiva na que nos cen-
traremos nas tres principais figuras do que se chamou o Grupo Nós, por consideralas tres eixos 
diferenciados e complementarios deste tipo de ideas(1).

(1) Hai que lembrar, con todo, que mesmo superando as alusións raciais, especialmente despois da II Guerra Mundial, a perspectiva 
europeísta de figuras como Castelao ten unha doada relación con estes puntos de partida que pulan por reestruturar o significado 
da Galiza tratando de compensar a dependencia centralista cun vínculo internacional.
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Desde as páxinas da revista Nós a preocupación e interese por responder a esta pers-
pectiva xeo-estratéxica da cultura galega combínase coa innovación necesaria que o discurso 
herdado do Rexurdimento seguía precisando. Desta forma, e aínda que as tres figuras van com-
partir e encargarse interseccionalmente de moitas materias, resulta ben evidente que cada unha 
responde a un foco prioritario de atención. 

Florentino López-Cuevillas é unha das figuras máis interesadas na perspectiva arqueoló-
xica e nas teorías históricas da antigüidade que, superando a concepción da historia de Murguía, 
poden demostrar facticamente a pertenza efectiva da galeguidade a unha orixe céltica. Lonxe da 
perspectiva do mítico, Cuevillas traballa con datos empíricos ou, en calquera caso, con teorías 
que xa non botan man da mitoloxía ou as lendas populares, e si de elementos obxectivábeis. O 
seu traballo é fundamental á hora de validar a relación co celtismo máis aló das lendas ou das 
historias de contido mitolóxico que o precederon. E aínda que non é un labor que realice en so-
litario(2), o carácter de figura principal no estudo da pre-historia galega acompañarao até os últi-
mos días. O punto de partida de Cuevillas, así como da súa obra máis relevante antes da guerra(3) 
é o de adherir as teorías de Adolf Schulten, que parte de considerar o substrato da Galiza como 
de orixe ligur, unha etnia que acabaría sendo reducida ante a presión dunha forte invasión célti-
ca. Schulten tamén localiza a orixe dos iberos no norte de África, limitando moito a posibilidade 
da súa presenza na Galiza. Configúrase así unha identidade do territorio complexa e fortemente 
vinculada ao celtismo, contextualizando tamén como simples contactos puntuais as referencias 
greco-latinas e mediterrráneas previas á invasión romana. Trátase dunha perspectiva que, mes-
mo baixo discusión científica, ofrece por primeira vez algo semellante a un respaldo empírico 
ás teses mitolóxicas do galeguismo, identificando os galegos como descendentes de celtas e aso-
ciando a cultura castelá a etnias de orixe africana(4). Aínda que o poder normativo e referencial 
desta achega de Cuevillas é persistente no tempo, e tomada moitas veces como a proba obxectiva 
das mitoloxías previas, veremos máis adiante que a noción científica da arqueoloxía tamén o leva 
a puntualizar a actualizar algúns destes puntos de vista durante a posguerra.

En certo sentido, a tese dun territorio non tocado máis que ocasionalmente polos me-
diterráneo-africanos-semitas que recibiría unha invasión nórdico-aria de entidade é defendida 
tamén, sen entrar tanto nos detalles e na perspectiva da ciencia arqueolóxica contemporánea, 
por Vicente Risco. Risco é un autor que, simultaneamente explota tamén o poder mítico dese 
imaxinario, moi notábel, dentro da relativa heteroxeneidade da súa produción, no relato concre-
to “A trabe de ouro e a trabe de alquitrán”: 

—Estes, meu fillo, son os Proxenitores, os homes do Tempo e das Idades Anti-
gas. Estes son os que aínda viven do Tempo Heroico, os Avós gloriosos da túa 
Raza. Estes son os sacerdotes e os sabios do Bosque Sagrado. Os reis consul-
tábanos, e os heroes morrían contentos, sabendo que eles lembrarían as súas 

(2) Son relevantes as colaboracións con Fermín Bouza Brey, Xaquín Lorenzo “Xocas” e a súa adhesión ao Seminario de Estudos 
Galegos, tamén a presenza doutras figuras do galeguismo en moitas das excavacións e visitas.

(3) A Idade de Ferro na Galiza, lida no Seminario de Estudos Galegos en 1924 e publicada inicialmente por entregas na revista Nós 
entre 1925 e 1926. Será reeditada pola Real Academia Galega en 1968. 

(4) Falta, evidentemente, a noción profundamente racista das achegas do Rexurdimento, notablemente amortecida e poucas veces 
explicitada nos mesmos termos nesta fase, por máis que a noción de superioridade étnica siga conservándose.
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fazañas. As armas dos heroes áchanse agora penduradas das paredes, e mudas 
están as arpas de ouro (Risco: 2016).

A contraposición entre o tesouro dos vellos “Proxenitores” contrasta co que gardan, na 
outra cova, uns mouros encantados vinculados ao Islam.

Ironicamente, tal e como pode verse noutros exemplos da produción de Risco, moitas 
destas pezas narrativas son furiosamente anti-modernas, cando non repudian directamente a 
posibilidade dun coñecemento empírico asociado á racionalidade, que o autor identifica coa 
decadencia do Iluminismo. Da mesma maneira, a noción dunha historia que poida estudarse 
como disciplina obxectiva é un punto de vista que choca frontalmente con certas concepcións 
do propio Risco, algo que non lle impide subscribir a tese que a historia de base empírica, como 
a do propio Adolf Schulten, estabelece sobre a expansión das tribos célticas na Galiza (Risco, 
1920: 7). Trátase dunha contradición enormemente rechamante, xa que, se por un lado ergue 
nocións de carácter obxectivo, do outro, non dubida en definir o pobo galego como habitante 
dunha historicidade diferente que non pode ser capturada nin reducida á disciplina históri-
ca convencional(5) (vid Regueira, 2016: 149). Este cruzamento de perspectivas aparentemente 
dispares debería deixarnos na pista de como de relevante era para o galeguismo contar cunha 
sorte de aprobación internacional, por máis que fose aínda dentro dun sistema de pensamento 
que, aplicando a teoría do propio Risco, non deixaba de ser un produto da fría racionalidade da 
ciencia contemporánea, que nada tiña que ver co espírito intuitivo e romántico do pobo galego. 
Unha contradición máis das moitas que poden atoparse nas teses risquianas, pero que volverá 
aparecer noutros momentos históricos e que evidencia que a entidade do relato mítico e da 
realidade obxectiva non se conciben, para os galeguistas da maior parte do século XX, como 
elementos estritamente diferenciados, senón que moitas veces forman conxuntos de comple-
xa interrelación. Da mesma maneira, é fácil contemplar nestes desenvolvementos de Risco a 
primeira mostra de como ese espírito intuitivo, de fortes resonancias líricas, e base do celta 
sentimental, pode converterse tamén nunha arma de dobre fío para os intereses do galeguismo, 
unha idea sobre a que volveremos máis adiante.

A perspectiva de Risco, porén, non se conforma coa simple revitalización dunha idea 
do celtismo que segue tendo moito en común coa do Rexurdimento. A el deberíamos tamén a 
articulación do concepto de atlantismo (Fernández Pérez-Sanjulián, 2002: 191) unha das pers-
pectivas que máis éxito terán no futuro do galeguismo. Trátase dun concepto que, partindo 
desta conexión céltica, acredita nunha división norte/sur que entronca a Galiza e a súa cultura 
nun grupo do norte de Europa, algo que a conecta prioritariamente coa sensibilidade xermánica 
e doutros pobos do norte e que fornece dun novo eixo de oposición fronte ao centralismo caste-
lán. O concepto de atlantismo, máis aló dalgunhas reivindicacións grandilocuentes de Vicente 
Risco, como as referencias a unha nova “civilización atlántica” que converta o océano nun novo 
“mare nostrum” da galeguidade (Risco: 1981), representa unha certa intención aperturista que 
soborde as limitacións das “nacións celtas” e abra o país e a súa cultura a unha ampla miríade de 

(5) Seguindo as teorías de Risco, as comunidades históricas serían unha simple manifestación da natureza, produto desa 
combinación entre raza e terra, alleas ás estruturas estatais e os seus procesos políticos, entendidas sempre como simples 
engadidos artificiais a esa base natural. As análises de base empírica que caracterizan o pensamento ilustrado representarían, da 
mesma maneira, unha nova perspectiva artificial, violentamente oposta aos valores “naturais” que representaba o romanticismo.
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influencias e relacións. Afirmar unha base psicolóxico-xenética común con alemáns, ingleses e 
franceses, algunhas das grandes potencias da época, supón unha forma de descentrar novamen-
te o eixo que mantén a Galiza vinculada a Madrid e a Castela, tamén supón unha valoración de 
metrópoles como París e Berlín, alternativas á decadencia intelectual das españolas. A vaguida-
de deliberada do concepto “atlántico” é unha avantaxe fronte ás limitacións do excesivamente 
concreto dunha familia céltica reducida a sete territorios, a maior parte deles, por outra parte, 
baixo dominación colonial(6). Desta forma, o concepto serve para integrar, segundo as nece-
sidades do discurso galeguista, realidades como a portuguesa, da que se reivindica sempre a 
base común, e tamén as de outras nacións sometidas na mesma estrutura centralista do Estado 
español(7).

Ramón Otero Pedrayo é, dentro da tríade do Grupo Nós que tomamos como referencia, 
a voz máis interesada por representar ese celtismo nunha perspectiva creativa. Isto non impide 
que tamén sexan outros os puntos de vista desde os que pula por asentar este tipo de discursos. 
É notábel, nese sentido, a fixación do autor con Irlanda, un dos temas que, acompasado co re-
crudecemento do conflito irlandés no comezo do século XX, suscitará moitos discursos de sim-
patía e solidariedade na revista Nós. Isto é especialmente notábel no número 8, de 1921, adicado 
alcalde de Cork e membro do Sinn Feinn, Terence McSwiney, asasinado o ano anterior durante 
a Guerra da Independencia Irlandesa. Nese número, o propio Otero Pedrayo asina “Irlanda po-
líteca no século XIX”, unha panorámica do conflito da illa (Otero Pedrayo, 1921: 13-17).

É outra, porén, a perspectiva prioritaria de Otero Pedrayo ao respecto do celtismo. En-
tender a expresión literaria galega como unha manifestación máis dese espírito coloca tamén o 
tipo de literatura céltica e atlántica como un primeiro obxectivo. Tamén como un exemplo opo-
sitivo a outras influencias que poida reavivar ese espírito do pobo e poñelo en contacto coa súa 
verdadeira esencia: “E na Galiza é urxente o coñecimento de literaturas como a irlandesa e a 
lírica medieval galego-portuguesa, simpáticas á i-alma, que na cultura xeneral equilibren pol-o 
menos o imperio do clasicismo grego e romano e do clasicismo castelán” (Otero Pedrayo, 1930: 
176). Desta forma, non só o coñecemento da literatura clásica das nacións “irmás” célticas 
cobra importancia, senón tamén a tradución, que favorece o acceso a esa conexión inmanente 
que os pobos unidos por unha mesma xenética teñen que sentir ante formas similares de ver 
o mundo. Así, dentro do proxecto cultural do galeguismo, e da súa tribuna preferencial, que é 
a revista Nós, incidirase moito na tradución de literatura irlandesa. Unha tradución, que alén 
do teatro popular (do que se ocupa, entre outras obras, Plácido Castro) pareceu deixar espazo 
tamén a que Otero Pedrayo puxese en galego anacos do Leabhar Gabhála e tamén de lendas e 
contos populares (Fernández Pérez-Sanjulián, 2002: 219).

Trátase de dúas escollas coherentes co proxecto político e cultural do galeguismo, dunha 
parte as propias mencións que a galeguidade ten na literatura antiga de Irlanda e o substrato 
común que pode desprenderse das súas lendas e contos populares, do outro, o xénero máis re-

(6) Ironicamente, Galiza sería o único destes pobos sometido por unha metrópole “non atlántica”, ao estar os outros contidos total 
ou parcialmente no Estado francés ou no Reino Unido.

(7) A pesar de que a noción de Risco bebe moito da oposición Atlántico/Mediterráneo, é interesante ver como nos vindeiros anos 
as culturas europeas mediterráneas, sinaladamente a occitana ou a catalá, poderán chegar a ser consideradas próximas ou non 
dependendo dos intereses concretos do momento.
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lacionado cunha perspectiva popular contemporánea para poder difundilo entre as masas que, 
como as irlandesas, eran principalmente labregas e iletradas.

Dentro dese repertorio é chocante, pola enorme diverxencia que representa con eses 
dous polos, a tradución parcial que do Ulysses de James Joyce publica na revista Nós. En pri-
meiro lugar, polo feito de tratarse da escolla dun non nacionalista que escribiu en inglés e que, 
só de forma moi relativa (a través da representación das miserias de Irlanda) se ocuparía do 
problema nacional. Por outra parte, aínda que sería fácil relacionar o fluír do monólogo interior 
con algúns dos presupostos bergsonianos de Otero Pedrayo, o certo é que a proposta de Joyce 
está nas antípodas do proxecto artístico e literario da Xeración Nós daquela altura. Este é un 
feito que, máis aló do que ten afirmado a crítica galega, tamén se deixa notar na comprensión 
do proxecto do dublinés e na escolla dos fragmentos a ser levados ao galego (Ventura Ruiz, 
2016). Sen dúbida hai que remitirse, como explicación máis probábel, ao capital simbólico 
asociado a un autor cun discurso modernizador e actual, xunto coa posibilidade de adiantar 
outras introducións ibéricas e reivindicar a importancia da Galiza como elo privilexiado coa 
cultura irlandesa.

É relevante, neste sentido, que a postura política concreta de Joyce non impida cuali-
ficalo nesa ampla identidade atlantista da que xa falamos. O desprezo ás estruturas políticas, 
como elementos artificiais superpostos a unha visión do mundo marcada pola dimensión étnica 
e natural, permite asumir a Joyce dentro do atlantismo, como permitirá, no futuro, incluír nel 
a moitos autores metropolitanos do Estado francés, as máis das veces representantes culturais 
dun centralismo político que non ten nada que envexar ao español.

A este respecto, debemos mencionar a Otero Pedrayo e a súa obra narrativa como un dos 
máis poderosos introdutores deste tipo de perspectivas. Unha visión que, entre outras obras, 
ten un papel moi relevante na triloxía Os camiños da vida, onde tanto as relacións do pro-
tagonista como as súas alianzas están concibidas ao redor de personaxes marcados pola súa 
pertenza atlántica. Trátase de algo especialmente acusado no encontro parisiense dos exiliados 
das minorías nacionais europeas, onde galegos, irlandeses e polacos comparten arelas e unha 
base subversiva común ante os vellos imperios, especialmente fecunda en relacións persoais e 
solidariedade política mutua para os dous primeiros grupos. Tamén na presenza de personaxes 
de orixe xermánica, como é o caso de Bertha, a rapaza das trenzas loiras cuxo destino na trama 
servirá para debuxar os camiños da decadencia daqueles fidalgos que debían estar destinados 
a guiar o pobo. Trátase dunha perspectiva na que a relación entre os irmáns celtas segue a ser 
privilexiada, e na que non se perde oportunidade de sinalar as semellanzas e os elementos co-
múns: a explicación da verdadeira orixe de Oseira (vinculada por Otero Pedrayo ao druidismo) 
ou as múltiples similitudes coa cultura irlandesa ou coa paisaxe bretoa, como elementos que 
destacan tamén na narración.

Porén a explicación atlantista do mundo, ligada, ao igual que nalgunhas das obras de 
Risco, a unha vivencia específica e nacional do cristianismo, ten o seu lugar en moitas máis 
obras da narrativa de Otero Pedrayo. Referencias como a importancia desa visión atlántica no 
aflorar das pequenas patrias de Europa que hai en Arredor de si, ou a radical diferenza entre o 
norte nobre e o sur decadente que se percibe nalgunhas pasaxes de A romería de Xelmírez. Trá-
tase dunha noción atlántica que tende, segundo algunhas autoras (Fernández Perez-Sanjulián, 
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2002: 39) a evoluír cara a un europeísmo que, ao seu xeito, e filtrado pola dramática experiencia 
da Guerra Civil española, acabará por configurar tamén algunhas das expresións do galeguismo.

3. Entre a persistencia e o celta sentimental

A pesar da longa evolución política que media entre o galeguismo que parte da configura-
ción teórica de Vicente Risco e aquel que consegue entrar no parlamento da II República no ano 
1936, podemos indicar que moitas das correntes xerais seguen vivas no seu seo baixo distintas 
formas. Non é a menor a participación dalgúns dos actores orixinarios do Grupo Nós na política 
do Partido Galeguista, como é o caso de Ramón Otero Pedrayo, ao tempo que Vicente Risco, pola 
súa parte, decide reforzar a tendencia dereitista que levaba anos manifestando(8). A identificación 
dunha suposta diferenza étnica ou xenético-telúrica fronte ao resto de pobos peninsulares sofre-
rá un evidente retroceso durante a posguerra, aínda que hai que indicar que as perspectivas do 
núcleo duro da dereita españolista non son necesariamente refractarias a mitos ancestrais como 
o que sustenta o celtismo galego. De feito, a presenza celta forma parte tamén da construción 
mítica que o falanxismo trata de realizar sobre a identidade española, neste caso a través da detur-
pación do concepto de “Celtiberia” e a súa adecuación ao seu proxecto nacional (Ruiz Zapatero, 
2003: 227). Celtiberia pasa a ser a xénese da identidade castelá, núcleo da futura España, un 
proverbial encontro entre indíxenas autóctonos e invasores de orixe nórdico-europea que agarda, 
case de forma consciente, pola cristianización. A tentativa, por parte do falanxismo, de controlar 
o discurso histórico-arqueolóxico sobre o territorio do Estado é especialmente forte durante os 
primeiros anos da posguerra, e tamén serve a unha concepción estratéxica que permite achegarse 
ao nazismo, aínda que na simboloxía do réxime acabará por perder peso ante outros imaxinarios, 
conforme chegue o ocaso do falanxismo romántico e das súas alianzas internacionais.

É evidente que a confrontación entre os mitos históricos do primeiro galeguismo e 
os desenvolvidos polo falanxismo non pode entenderse sen reparar na diverxencia dos seus 
proxectos políticos e o distinto papel que esa mitificación ancestral ten para unha comunidade 
que intenta redefinirse desde a marxinalidade periférica e as nostalxias imperiais dun estado 
centralista. A pesar diso, as coincidencias, mesmo concretas(9), permiten que certa pátina de 
reivindicación céltica non acabe de perder a súa asociación co territorio galego. Porén, resulta 
evidente, que a noción dun pobo guerreiro chamado a recuperar o seu esplendor é unha parte 
do mito céltico fundacional que foi usurpada polas expresións máis extremas da dereita espa-
ñolista. Unha dereita para a que será común tamén unha certa defensa sentimental-folklorizante 
da diversidade cultural española, sempre que permaneza supeditada á cultura principal e non 
perda a súa asociación cun pasado ancestral e con elementos sentimentais, moitas veces vincu-
lados unicamente á vida privada(10) (Regueira, 2016: 184-185). 

(8) A forza do pensamento orixinal de Risco pode rastrearse mesmo nos debates das Mocedades Galeguistas, organización xuvenil 
do Partido Galeguista. Os seus membros seguen a valorar aspectos como a necesidade dunha postura paganista de indubidábeis 
ecos célticos nos anos 30, e onde a visión dunha identidade natural de ecos risquiáns segue viva mentres a organización sénior 
aposta pola política republicana nunha coalición de esquerdas (Rojo, 1987: 97-99).

(9) O falanxismo atopa, ao igual que a Xeración Nós, certa satisfacción nas teses de Schulten, na medida na que corroboran esa 
preeminencia nórdica nos xenes da poboación peninsular (Ruiz Zapatero, 2003: 227).

(10) Trátase dunha tendencia común tamén á Alemaña nazi e a Italia fascista, vid. Núñez Seixas e Umbach, 2008.
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Desde ese punto de vista, e mesmo coas esporádicas consideracións da Galiza como nú-
cleo celta desa ideal conxuntura celtibérica, a persistencia da dominación centralista sobre o te-
rritorio galego vai facer agromar o mito do celta sentimental como un elemento particularmente 
útil na nova etapa das relacións entre a Galiza e o Estado español. O mito do sentimentalismo 
celta forma parte, tal e como vimos previamente, dese conxunto de elementos positivos asocia-
dos ao celtismo. A alma lírica e a perspectiva idealista teñen, porén, unha segunda cara que non 
sempre resultou evidente dentro do galeguismo, pero que tamén xogou un papel importante na 
dominación anglosaxoa das nacións célticas na órbita británica (vid. Pereira González, 2001). 
Os pobos celtas aparecen caracterizados mediante atributos que os presentan como dominados 
polos seus sentimentos e incapaces, por tanto, de encarar a realidade con racionalidade e sentido 
práctico. Moitos destes trazos son comúns á clasificación patriarcal das mulleres, unha asocia-
ción coa feminidade que será moi frecuente na caracterización nacional destes pobos por parte 
das súas metrópoles. Defínese así un colectivo sen noción da racionalidade, desorganizado e 
dominado polos seus sentimentos que precisa ser gobernado, xa que é incapaz de facelo por si 
mesmo sen camiñar cara ao desastre. O mito do guerreiro celta asociado a unha masculinidade 
clásica, incapaz de forzar o relato baixo a nova circunstancia dunha política opresiva durante 
a posguerra, deixa paso ao sentimentalismo como relación privilexiada coa terra, un discurso 
que, tal e como ten estudado Helena Miguélez-Carballeira (2013: 123-134) ten un papel impor-
tante nas caracterizacións do rexionalismo franquista cara á cultura galega. O sentimentalismo 
e a perspectiva lírica da galeguidade permite asociala, sen negar a súa participación no grande 
proxecto español, como unha identidade á ser controlada, inútil por si mesma, e necesitada 
dunha titoría constante daqueles que poden controlar o seus sentimentos. A perspectiva de 
como estas diferenzas funcionan como unha sorte de homoloxía incompleta das nocións hetero-
patriarcais de masculinidade e feminidade e das súas relacións é un factor que tamén debe ser 
valorado (vid. Miguélez-Carballeira: 2013).

4. A reivindicación posíbel e o celtismo irónico

Este tipo de emerxencia opresiva do celta sentimental é posto en relación coa política 
desenvolvida por figuras como Francisco Javier Sánchez Cantón e Xosé Filgueira Valverde no 
inicio do franquismo, unha estratexia que trataría de dirixir e, en certa medida, protagonizar 
o reestabelecemento dunha certa cultura galega sen movela dos marcos da ditadura(11) (Alonso 
Montero, 2014). A redución do mito celta guerreiro en simple celta sentimental sería, por tanto, 
un elemento máis co que tramar o precario equilibrio da posguerra e reconducir a identidade 
galega a unha peza máis da estrutura pretensamente imperial da nova España.

Cando, a partir de 1950, un novo grupo de galeguistas tome o relevo destas iniciativas coa 
moito máis ambiciosa Editorial Galaxia, esta perspectiva que permite o encaixe identitario gale-
go non vai ser posta en cuestión, e mesmo vai ser aproveitada. Dentro da creación ideolóxica de 

(11) Este tipo de estratexia non pode desvincularse das posturas dese falanxismo romántico de trazo rexionalista nin de propostas 
similares como a que estaba acontecendo en relación á cultura catalá. Vid. Regueira, 2016: 133-134; 244-246.
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Galaxia, realizada principalmente por Ramón Piñeiro(12), vanse actualizar algúns dos puntos de 
partida da Xeración Nós. Alí onde Vicente Risco definía o pobo galego como o produto perfecto 
e natural dunha raza sobre unha terra, a filosofía piñeirista acuñará a noción do “sentimento 
da paisaxe”, como un dos trazos esenciais da identidade galega. Trátase de algo máis que unha 
actualización terminolóxica, tamén é unha redución sentimentalista de moitos dos conceptos cos 
que o galeguismo estivera traballando até 1936. Da mesma forma, o lirismo, o humor e a fanta-
sía, completan o que para o círculo de Galaxia comprende, na primeira posguerra, o núcleo máis 
relevante do que implica a identidade cultural da Galiza (Piñeiro: 1959: 13; 1956: 11-26), unha 
identidade que se vincula sempre a un tipo de produción artística determinada.

Encaixa sen trauma nesas coordenadas un proxecto literario como o de Álvaro Cun-
queiro. A aparición de Merlín e familia en 1955 non representa só unha das grandes obras da 
posguerra galega e a primeira recuperación narrativa de entidade para a nosa cultura. Tamén 
é o regreso do celtismo e a temática artúrica nunha obra emblemática e referencial(13). Trátase, 
porén, dun regreso novamente mediatizado por esas novas perspectivas que definen as posibili-
dades de expresar un galeguismo asociado ao cultural e a un pasado non subversivo. Sen pers-
pectivas guerreiras, nin reivindicación dunha nobreza xenética, e sen referencias directas á esa 
clásica distinción entre o atlántico e o sur de Europa que inzaba a narrativa oteriana. O celtismo 
de Cunqueiro é irónico, como o será unha grande parte da súa narrativa. Un Merlín que habita 
en territorio galego e que, aínda conservando a súa capacidade para crear a marabilla, vive unha 
existencia mundana, nun espazo por onde pasarán outros protagonistas míticos humanizados 
e baixados á terra pola pluma do autor. Trátase dunha forma de tratar o mito que usufruta en 
méritos literarios a súa orixinalidade, especialmente naquel momento, un realismo máxico no 
que a fantasía topa constantemente coa realidade e se redefine con ela. Tamén é unha referencia 
a un territorio temático que esperta inmediatamente a consciencia dunha épica clamorosamente 
ausente, se cadra é por iso que interpretacións como as de Ana María Spitzmeisser (1995) e 
Manuel Forcadela (2005) aposten por unha perspectiva especulativa que identifica nesas obras 
a presenza reprimida da Guerra Civil española e os cambios de casaca que Cunqueiro se ve 
forzado a realizar para sobrevivir, co seu pasado galeguista, ao servizo das estruturas políticas 
da ditadura.

O celtismo, en concreto a materia de Bretaña(14), forma parte dun dos grandes temas de 
Cunqueiro, un dos pasados míticos que, xunto coa Grecia clásica, o Oriente misterioso dos rela-
tos e o Antigo Testamento, forma parte das teimas que volven unha e outra vez á obra do mindo-
niense, tanto na súa produción en galego como en castelán (Spitzmesser: 1995: 46). A pesar de 
que Cunqueiro só publica unha obra de entidade máis na nosa lingua que recupere o contacto co 
universo céltico (As crónicas do sochantre, 1956), e a presenza da Galiza na súa trama é moito 
menor, non podemos dicir que a súa percepción da cuestión céltico-atlántica fose irrelevante.

(12) Axentes como o propio Ramón Piñeiro e Celestino Fernández de la Vega tratan, nunha primeira tentativa, de reivitalizar as 
políticas da xeración Nós, como testemuña a súa tradución indirecta do Alkeltische Dichtungen do profesor Julius Pokorny, 
unha colección de poesía en gaélico irlandés que aparece en galego co título de Cancioeiro da Poesía Céltiga (1952) tras gañar 
un dos concursos convocados por Bibliófilos Gallegos.

(13) Para atopar unha peza literaria que dea un importancia central a estes temas probabelmente teñamos que remontarnos a Na noite 
estrelecida de Ramón Cabanillas (1926). 

(14) Que lle permite unificar o legado celta e o medieval-cabaleiresco.
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En 1951, López Cuevillas comenta na Colección Grial o cuestionamento que profesor 
portugués Fernando Russell Cortez daba ás interpretacións sobre a presenza celta no noroeste 
peninsular. Para Russell Cortez, a base ligur manteríase con moi poucas variacións fronte a 
unha migración céltica testemuñal que acabaría por integrarse nela. O ourensán, reafirma as 
vellas teses que xa espuxera, no seu momento, na revista Nós: «supondo ó noroeste hispánico 
cun substratum ligur invariábele, e ademitindo o serodio e cativo da invasión celta, non pode-
ríamos espricar de ningún xeito a case totalidade dos fenómenos que millor individualizan, no 
senso material, a nosa cultura castrexa» (López Cuevillas, 1951: 112).

Esta polémica non pasa desapercibida para Cunqueiro, que nun artigo dese mesmo ano 
comentará, nun ton literario, as limitacións que a comprobación mítica ten sobre o celtismo 
mítico: “Está al día minimizar los celtas, especialmente en nuestro Finisterre, y un vago ligur 
arqueológico se dispone a llenar los espacios que el celta rumoroso dejó vacíos y en silencio. [...] 
para mí, intelectual y sentimentalmente, hay un celta, intemporal y eterno, que pasa cantando 
versos de Pondal; en la problemática de la tradición gallega, este celta está inserto, y vivirá, polo 
baixo cantando, todo lo que viva nuestra tradición cultural. Arqueólogo o prehistoriador más o 
menos, no lo desmontarán”. (Cunqueiro, 2001: 5-6).

Podemos ler esta reivindicación mítica de Cunqueiro como un regreso, máis ou menos 
consciente, da noción dunha historia idealizada, constituída polas intuicións mitolóxico-popu-
lares coas que traballaban Murguía ou Vicetto. É unha noción que, mesmo coa importancia con-
creta e estratéxica a historia “obxectivábel” tamén será común a algúns achegamentos de Risco 
e que coincide ademais coas novas perspectivas ideolóxicas definidas por Ramón Piñeiro e a 
órbita de Galaxia, tendentes a considerar o pobo galego como un elemento alleo á historia que, 
mediada pola técnica, o capitalismo e a política de bloques, subsisten aínda ao tempo histórico 
manténdose en contacto co tempo natural (vid. Regueira, 2016; 2019; 2020).

Porén, tal e como adiantabamos ao falar da arqueoloxía empírica e a súa relación co 
mito para o Grupo Nós, a dinámica entre ambos conceptos parece acabar influíndo no des-
envolvemento dun Cunqueiro que se separa, en distintas fases, tanto do galeguismo como do 
falanxismo romántico. Se algo de convencemento irredento de ambas tendencias queda no min-
doniense, do seu núcleo non sobrevive a perspectiva étnica, nin a noción do celtismo como 
unha realidade obxectiva. Tras as dúas pezas narrativas publicadas en galego ás que aludimos, 
Cunqueiro parece abandonar para sempre a relación da súa escrita galega co celtismo. Si volve-
rá, como a outros dos seus universos míticos, na obra que publica en castelán nos anos sesenta 
e setenta, pero volven ser, como xa era As crónicas do sochantre en 1956, un celtismo cunha 
relación inexistente ou anecdótica coa Galiza ou a súa noción de identidade diferenciada. 

Contrasta con esta mudanza temática a forma na que o autor o pasa a interesarse, espe-
cialmente nas súas obras en lingua galega dos anos sesenta e setenta, por outra forma de identi-
dade galega máis apegada aos seus tipos populares, e ao seu folklore e crenzas específicas, unha 
perspectiva que volve ser irónica, pero que reduce enormemente a súa conexión co celtismo, 
que nunca volve ser central na súa produción en galego(15). 

(15) E que porén, si que aparece aludido ocasionalmente nestas obras.
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Esta nova noción dunha identidade galega que se dirixe unicamente a un mito asumido 
voluntariamente pola cultura atopámola nunha conferencia do autor en 1971: “Pero nós hoxe 
estamos seguros de que á penas houbo celtas en Galicia. Foi un número moi escaso. Eu dixen 
unha vez nunha conferencia en Vigo -e parece que non gustou moito- que había no momento 
en que houbo mais, non máis que os socios o Real Club Celta de Vigo. [...] Porque hai moita 
xente por aí que di que os galegos somos humoristas e que isto vénnos dos celtas. Houbo moi-
tos máis celtas en Segovia e en Sigüenza -dúas poboacións que teñen nome celta -Segobriga e 
Segontia- que houbo en toda Galicia; e nunca oín falar que os segovianos sexan humoristas ou 
os seguntinos”. (Cunqueiro, 1971).

Cunqueiro parece conservar desa idea inicialmente diferencial e subversiva do celtismo 
simplemente as posibilidades que lle dá como mundo mítico, un escenario que permite o vagar 
da fantasía, e que, nesa categoría de artefacto de ilusionismo, sería adoptado tamén nalgún 
momento polo pobo galego.

5. Reinventar a épica, reinventar Europa

Trazamos, desde as primeiras nocións reivindicativas do celtismo, unha achega que nos 
permitise comprobar como serviu nas dúas calidades de elemento histórico e mítico, tamén 
o papel co que se defendeu en relación á identidade galega e as implicacións que esta asocia-
ción tivo. Estas influencias non acaban nos anos setenta e, en certo sentido, representaría un 
reto analizalas en clave crítica até a actualidade. Podemos apuntar como o celtismo volve ser 
reivindicado como un elemento válido nunha noción subversiva do galeguismo. Non é outro o 
papel que ten na obra de Xosé Luís Méndez Ferrín, partindo desa improbábel reinterpretación 
do absurdo kafkiano e do imaxinativo cunqueiriano que hai na súa primeira obra narrativa 
Percival e outras historias (1958), tamén a maneira na que, inspirando universos propios como 
o de Tagen Ata, ou volvendo á materia de Bretaña, foi definíndose na súa obra posterior, cunha 
ambición política que alude ás nacións sometidas que resulta moito máis complexa de atopar 
nos seus precedentes.

Da mesma forma, o concepto de atlantismo acuñado polo Grupo Nós acaba por evoluír 
tras o seu ocaso e práctica caída na irrelevancia tras a Guerra Civil. A imposibilidade de aplica-
lo no novo contexto e a desautorización das teorías raciais que acontece tras a derrota do nazis-
mo na II Guerra Mundial acaban por convertelo nun elemento irrelevante. Porén, dúas figuras 
acaban por recuperar unha noción expansiva similar, que reivindica o papel da Galiza como un 
máis das pequenas patrias de Europa, capaz de estabelecer diálogos independentes da meseta 
con elas, unha noción europeísta que non custa moito atopar tamén nalgunhas das expresións 
do Grupo Nós. Dun lado, Castelao, que o inclúe de forma emblemática e vertebrada coa cul-
tura xacobea en “Alba de Gloria” como unha das dimensións da identidade galega (Rodríguez 
Castelao, 2012). Do outro lado do océano, o novo galeguismo piñeirista acabará por facer do 
europeísmo, mesmo baseándoo nunha noción inxenua do que a Unión Europea viría ser, un dos 
seus elementos de acción e unha parte importante do seu discurso político. Un discurso, o da 
necesidade de existir diferencialmente botando man das alianzas que o contexto europeo favo-
rece, que segue vivo na política galega actual.
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A día de hoxe, o debate sobre o celtismo continúa a ser unha das polémicas que volve 
de cando en vez a actualidade cultural galega. A nosa perspectiva sobre a xenética xa non é 
comparábel a de hai cen anos, e a importancia que damos a esta orixe ancestral é moi relativa e 
xa non predetermina os elementos caracteriais que a Xeración Nós identificaba. O coñecemento 
sobre ciencia xenética pon tamén en cuestión que moitas desas identidades cualificadas cultu-
ralmente pola antigüidade correspondan cunha realidade étnica ben delimitada. O mito, e esa 
interrelación complexa do mito coa historia segue, porén, estabelecendo profundas conexións 
na nosa creación cultural e na forma na que ollamos o mundo.
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