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Resumo: A conformación da idea de nación a partir dos séculos XVIII-XIX require unha serie 
de elementos que a lexitimen. Sen dúbida, o territorio é un factor elemental, en tanto que a na-
ción como conxunto de persoas que comparten unha lingua, unha historia, unha cultura, arela 
asentarse sobre un territorio propio. Este deberá ser cartografiado, de xeito que a nación quede 
modelada e representada nun plano e poida así situarse no mapa. Galiza, como nación no marco 
europeo, insértase neste movemento; nel, a Xeografía, da man da Xeración Nós –e, en parti-
cular, de Otero Pedrayo–, xoga un rol fundamental para o estudo científico e a representación 
do territorio. Asemade, para situarse no mapa europeo, alén da razón cartográfica –o mapa de 
Fontán na memoria–, é chave participar nos organismos internacionais, como se fixo da man de 
Plácido Castro xa nos anos 1930. Co paso do tempo, a representación de Galiza transitou cara 
unha vinculación forte co Norte de Portugal e as rexións atlánticas, de xeito que se pode mode-
lar a nación xunto co referente de integración portugués, a través da Eurorrexión Galiza-Norte 
de Portugal, e coa macrorrexión do Arco Atlántico.
Palabras chave: Galiza, razón cartográfica, Xeración Nós, Otero Pedrayo, Plácido Castro, Eu-
rorrexión Galiza-Norte de Portugal

Resumen: La conformación de la idea de nación a partir de los siglos XVIII-XIX requiere de 
una serie de elementos que la legitimen. Sin duda, el territorio es un factor elemental, en tanto 
que la nación como conjunto de personas que comparten una lengua, una historia, una cultura, 
ansía asentarse sobre un territorio propio. Este deberá ser cartografiado, de manera que la na-
ción quede modelada y representada en un plano y pueda así situarse en el mapa. Galicia, como 
nación en el marco europeo, se inserta en este movimiento; en él, la Geografía, de la mano de 
la Xeración Nós –y, en particular, de Otero Pedrayo–, juega un rol fundamental para el estudio 
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científico y la representación del territorio. Al mismo tiempo, para situarse en el mapa europeo, 
más allá de la razón cartográfica –el mapa de Fontán en la memoria–, es clave participar en los 
organismos internacionales, como se hizo de la mano de Plácido Castro ya en los años 1930. 
Con el paso del tiempo, la representación de Galicia transitó hacia una vinculación fuerte con 
el Norte de Portugal y las regiones atlánticas, de manera que se puede modelar la nación junto 
con el referente de integración portugués, a través de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, 
y con la macrorregión del Arco Atlántico.
Palabras clave: Galicia, razón cartográfica, Xeración Nós, Otero Pedrayo, Plácido Castro, Eu-
rorregión Galicia-Norte de Portugal

Abstract: The very idea of nation, originated on the 18th-19th centuries, requires a series of 
elements to be legitimized. Undoubtedly, the territory is a key element, as a nation as a group 
of people who share a language, a history, a culture, yearns to settle on its own territory. This 
should be mapped, so that the nation is modeled and represented on a plane and can thus be 
located on the map. Galicia, as a nation within the European framework, is inserted in this 
movement; in this regard, Geography, thanks to the Xeración Nós –and, in particular, Otero 
Pedrayo–, plays a fundamental role for the scientific study and representation of the territory. 
At the same time, to be located on the European map, beyond the cartographic reason –the 
Fontan’s map in mind–, it is essential to participate in international organizations, as was done 
by Plácido Castro already in the 1930s. Over time, the representation of Galicia moved towards 
a strong link with the North of Portugal and the Atlantic regions, so that the nation can be mo-
deled together with Portuguese as the reference for integration, through the Galicia-North of 
Portugal Euroregion, and with the Atlantic Arc macroregion.
Keywords: Galicia, cartographic reason, Xeración Nós, Otero Pedrayo, Plácido Castro, Gali-
cia-North of Portugal Euroregion

1. A cartografía e a configuración nacional moderna

O tránsito entre os séculos XVIII e XIX adoita considerarse un período clave de mu-
danzas no entendemento do mundo por parte de Occidente. Dunha banda, topámonos diante da 
época das revolucións, tanto a industrial como as políticas, comezando pola americana e a fran-
cesa (Rudé, 1964; Hobsbawn, 1975). As mesmas asócianse directamente ao nacemento do con-
cepto de nación, como un territorio no que a soberanía lle corresponde aos seus cidadáns. Uns 
cidadáns que deberán dotarse de leis e institucións para gobernala, defendela e construír o seu 
aparato de Estado (Gellner, 1983). Nace así tanto o concepto de Estado-nación contemporáneo 
como o de nación cultural ou nacións sen estado. Nestes casos, a entidade creada debe posuír un 
marco histórico que xustifique a súa existencia (e monumentos, fitos, personaxes referenciais, 
documentos fundacionais, etc.), unha poboación (que os censos se encargarán de contabilizar) e 
un territorio, que debe ser cartografiado e delimitado. A partir dos mapas é posible situar á na-
ción, ao territorio en cuestión, nun lugar do mundo. Trátase de facelo visible e de avaliar cunha 
ollada a súa extensión, posición estratéxica e mesmo o seu poder.
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Nesta época, debemos citar tres autores centrais para explicar o que aconteceu no coñe-
cemento da realidade e das cousas. Por unha banda, o filósofo francés M. Foucault que se refire 
ao nacemento das ciencias humanas a partir da Ilustración (Foucault, 1966). O home, os seres 
humanos, como obxecto do saber, sempre coa finalidade de que a ciencia lles axude a organizar-
se mellor, producir para acadar unha maior eficiencia económica, e formarse para posuír cultura 
e unha mellor calidade de vida. Neste contexto xurdiron a historia, a economía política a socio-
loxía ou a xeografía, tal e como as entendemos hoxe. Por outra parte, os modernos aparatos de 
Estado encargáronse de inventariar, analizar e representar mediante mapas, planos e imaxes os 
territorios da súa soberanía como nos lembra J. Branch (Branch, 2014). Isto aconteceu en todos 
os grandes Estados-nación de Europa e América constituídos neses momentos, tamén en partes 
dos mesmos como en Galiza que foi cartografiada con detalle por D. Fontán (Méndez Martínez, 
1990). Un mapa básico para comprender o que será a nación nestes case douscentos anos e que, 
no seu momento, serviu de base para establecer a división provincial e municipal do país por un 
estado liberal e centralizador que se construíu desde Madrid a partir da década dos anos 1830. 
Por último, o xeógrafo italiano F. Farinelli insiste na importancia da razón cartográfica a partir 
do século XVII (Farinelli, 2009 e 2016). O feito de como as persoas, os pobos deixan de memo-
rizar os lugares, para desprazarse duns a outros, para poder ollalos, localizalos en mapas. Uns 
mapas que deixan de ser o privilexio exclusivo dos seus donos, reis e gobernantes, para difun-
dirse por ámbitos máis amplos até introducirse masivamente a través da escola no século XIX. 
Na mesma, os rapaces non só podían coñecer e recoñecer o seu país, senón que moitas veces 
tiñan que memorizar a partir da cartografía os seus accidentes territoriais máis significativos 
como montañas, ríos, rexións históricas, provincias ou cidades (Capel, Solé e Urteaga, 1988).

Os movementos de defensa da identidade propia en Galiza insistiron nun comezo sobre 
todo no discurso histórico. Neste senso, as obras de B. Vicetto e M. Murguía son exemplares 
(Vicetto, 1865; Murguía, 1865-1891), aínda que moi probablemente estes autores tiñan presente 
tanto a Carta Geométrica de Fontán como outros modelos de boa cartografía feitos para Galiza 
desde o século XVIII. Outro elemento constitutivo da nación foi a lingua, a súa expresión lírica 
a partir de precursores como R. de Castro ou E. Pondal. Na súa obra, e na de outros coetáneos, 
sempre aparece unha evocación á paisaxe, a atlanticidade e ao rural, que axudou aos pintores 
do tránsito do XIX ao XX a definir a paisaxe nacional de Galiza, con azuis e verdes, montañas 
preto da costa e abundante vexetación arbórea (Lois e López Silvestre, 2007).

A Xeografía volve aparecer coa Xeración Nós que, de forma evidente, supuxo a cone-
xión da intelectualidade do país coas preocupacións dos científicos sociais e humanos europeos 
dos primeiros decenios do século XX. Sen dúbida, a teoría do nacionalismo é obra dun historia-
dor (Risco, 1920), e a arqueoloxía, a etnografía ou defensa da lingua están nos alicerces deste 
grupo de pensadores. Pero as referencias á Xeografía non foron menores, representadas pola 
obra de R. Otero Pedrayo, conectado coas grandes preocupacións desta disciplina na Francia e 
Alemaña do momento, cos congresos xeográficos internacionais, e con cuestións claves trata-
das nos mesmos como o hábitat, a paisaxe e a organización dos espazos rurais (Otero Pedrayo, 
1926 e 1928). Se a Xeografía constituíu unha das bases do pensamento galeguista, o propio 
progreso da cartografía do territorio, tanto a xeral a través do laborioso esforzo de elaborar o 
Mapa Topográfico Nacional (Urteaga e Nadal, 2001), como da temática ou da escolar, permitía 
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situar Galiza na Península Ibérica, veciña de Portugal, próxima ao Atlántico e alonxada do 
hexemónico mediterráneo que sempre definiu mellor o feito nacional español. Non cabe dúbida 
de que cando A.R. Castelao na súa obra política cume, Sempre en Galiza, defende unha federa-
ción das nacións de Hespaña dentro duns hipotéticos Estados Unidos de Europa, faino porque 
antes puido consultar a cartografía máis difundida e ver a posición de Galiza no mapa onde 
enmarcala (Castelao, 1944).

Ademais, non só se tratou de considerar as variables territoriais e de ver representada 
a nación, a mesma debía participar nos organismos internacionais que agromaron na época de 
entreguerras, e neste senso P. Castro móstrase como a figura chave na proxección nacional de 
Galiza. Unha proxección de veciñanza, de proximidade cultural, histórica e paisaxística, con 
todas as implicacións que isto posúe, coas nacións célticas ou atlánticas (Irlanda, Gales, Esco-
cia, etc.) e tamén un intento militante desenvolvido a partir do Partido Galeguista de oficializar 
dalgún xeito ao país diante da Sociedade das Nacións (Ríos, 1997; Trillo e Lois, 2016). Plácido 
Castro é o xeopolítico galego dunha época clásica na evolución da Xeografía Política no mundo 
e Otero Pedrayo constitúe o profesional erudito, cargado de sentido de país, que elabora desde 
dentro a Síntese Xeográfica de Galicia. Trátase de dous aportes complementarios da época da 
Xeración Nós que, xunto aos propios progresos da cartografía e do coñecemento do territorio, 
axudaron a construír Galiza como realidade territorial singular e unha nación no contexto ibé-
rico e europeo.

2. Os límites do territorio nacional: da Gallaecia a Galiza

Comprender a evolución cartográfica como representación do territorio é indispensable 
para analizar o imaxinario colectivo das sociedades modernas. As ideoloxías territoriais actuais 
nútrense de nodos articulados que conforman un sistema de capas interrelacionadas (Castells, 
2003). A imaxe territorial da nación é un deses nodos onde a cartografía se fai imprescindible. 
Para entender as identidades nacionais debemos coñecer os procesos que deron forma ás car-
tografías seleccionadas como a representación fidedigna da nación. Neste senso, o caso galego 
non é unha excepción, partindo desde as primeiras representacións de finais do século XV ata o 
mapa de Domingo Fontán como representación da nación por parte da Xeración Nós. 

As primeiras obras cartográficas de Galiza desenvólvense a finais do século XV como 
parte dun traballo europeo maior. Estes primeiros mapas do territorio galego son a plasmación 
cartográfica das descricións xeográficas de autores clásicos máis ou menos interpretadas por 
estes cartógrafos baixomedievais. Dada a escala e as limitacións da época, a representación do 
territorio é relativamente esquemática. Malia isto, pódese observar unha costa articulada coas 
primeiras rías convertidas en grandes golfos. 

Desde estes primeiros mapas, vaise perfilando a contorna xeral co cabo Fisterra am-
plamente desprazado cara o oeste. No século XVI este elemento característico é compartido 
na obra de Abraham Ortelius (1586), Fragmento de Hispaniae veteris descriptio e, en menor 
medida, no mapa de Johannes Metellus (1595), Galitia=Galizia hisp. Neste último caso, a costa 
atlántica ten unha menor deformación. Ademais, é de destacar a diferenza entre a cartografía 
terrestre e as cartas náuticas que representaban o territorio galego no século XVI, tendo, estas 



Modelando xeograficamente a nación. O recurso á razón cartográfica para situar Galiza no mapa europeo / R. Lois - B. Martíns - J. Trillo

Tempo Exterior / 41 (terceira etapa) - xullo/decembro 2020 67

últimas, unha maior exactitude motivada pola súa utilidade final. Un exemplo deste feito na 
costa atlántica témolo no mapa de Lucas Jansz Waghenaer (1586), Caerte vande zee Custen van 
Galissien,[...]. 

Posteriormente, a comezos do século XVII, atopamos un dos grandes fitos que explican 
a evolución da cartografía galega. Estamos a falar da coñecida obra de Hernando Ojea (1603), 
Descripción del reyno de Galicia (Figura 1). Para os efectos deste traballo, é unha obra de gran 
relevancia non só polo seu carácter pioneiro senón tamén pola súa influencia ulterior. Dunha 
banda, será un modelo para obras cartográficas posteriores, o que deu en xerar unha imaxe 
territorial propia ata case finais do século XVIII. De todos os exemplos existentes pódese men-
cionar o mapa de Guilj Blaeu (1640), Gallaecia regnum descripta a F. Fer. Ojea et postmodum 
multis. Doutra banda, terá un gran significado identitario no século XIX e XX, ao ser a primeira 
representación cartográfica expresamente feita para Galiza. 

Figura 1. Hernando Ojea (1603): Descripción del reyno de Galicia. Fonte: Galiciana: Biblioteca Dixital de Galicia.

Volvemos por o foco na comprensión histórico-xeográfica da evolución cartográfica ao 
analizar a representación de Galiza de Pedro Teixeira (1634) na Descripçion del Reyno de Gali-
zia, aparecida apenas tres décadas despois da de Ojea. É de destacar que a obra de Teixeira ten 
unha calidade e exactitude moi superiores a moitas obras anteriores e posteriores. Pola contra, 
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non chegou a xerar un imaxinario propio do territorio como a obra de Ojea. En todo caso, cóm-
pre destacar que a cartografía de Teixeira vén acompañada dunha descrición xeográfica costeira 
moi completa, recompilada de primeira man (Pereda e Marías, 2002). 

A reprodución sistemática de elementos cartográficos precedentes foi unha práctica es-
tendida desde o século XVI, o que se explica pola denominada “cartografía de gabinete”. Un 
dos máximos representantes deste tipo de técnica é Tomás López. A importancia aos nosos 
efectos reside tanto na súa faceta de cartógrafo como na de gravador; en particular, vinculado 
ao seu crucial papel na plasmación dos mapas de Galiza da España Sagrada do Padre Flórez. 
Falamos dos mapas das provincias galegas como o de Joseph Cornide de Saavedra (1764) ou o 
do padre Rosendo Amoedo (1767). Froito do coñecemento xeográfico adquirido na gravación 
destas obras, Tomás López desenvolve no 1784 o seu Mapa Geographico del reyno de Galicia: 
Contiene las Provincias de Santiago, Coruña, Betanzos, Lugo, Mondoñedo, Ourense y Tuy 
(Figura 2). Aínda que este mesmo autor ten mapas previos de Galiza (1757), esta última obra 
cartográfica é moito máis ambiciosa. Posúe unha representación territorial propia á vez que 
incorpora elementos de mapas e tratados xeográficos previos. 

Esta é unha das representacións territoriais que marcan a idea cartográfica de Galiza. 
Asemade, é o mapa máis completo do reino galego producido ata ese momento, que contiña a 
división administrativa das sete provincias previas á provincialización de 1833. A súa impor-
tancia radica especialmente na transcendencia da propia obra. Tal e como indica Méndez Mar-
tínez (2000), o mapa de López foi utilizado como modelo para a elaboración de moitos mapas 
posteriores. A selección e filtro de diferentes elementos territoriais, toponímicos ou gráficos de-
liñará obras posteriores como a de Domingo Fontán. Por exemplo, López será o primeiro autor 
en establecer nun mapa o termo ría aplicado a toda a costa galega, o que deu orixe á posterior 
rexionalización costeira galega en base ás rías desenvolvida no século XX. Deste xeito, o mapa 
de López acada unha forte relevancia para a comprensión da unidade galega do rexurdimento. 

No mesmo período en que López publica o seu mapa de Galiza do 1784, estase a im-
plementar o método científico-técnico na cartografía. Isto conlevará unha revolución desde o 
punto de vista cartográfico e, por conseguinte, na imaxe territorial de Galiza. Así, a escasos 
anos da presentación do mapa de López, Vicente Tofiño publica o seu Atlas Marítimo de Es-
paña no ano 1789. Como membro da armada española, recibe a tarefa do ministro de Mariña, 
Antonio Valdés, de preparar un levantamento cartográfico da costa española. Para a realización 
deste atlas utiliza a metodoloxía de Picard e La Hire (que estes aplicaran na realización do mapa 
de Francia), compaxinando as medicións por mar e terra (Méndez Martínez, 2000). Se ben a 
aplicación destas novas técnicas aportan exactitude e escala aos novos mapas, a plasmación 
dos coñecementos e elementos xeográficos preestablecidos segue estando presente na obra de 
Tofiño (Figura 3). 

É de destacar que, dado o carácter utilitarista da obra de Tofiño, non era factible a ex-
tracción de unidades territoriais, moito menos para o caso galego. Pola contra, isto si foi posible 
na aplicación desta revolución técnica ao conxunto territorial galego. Estamos a falar da Carta 
Geométrica de Domingo Fontán (1845), que aplica o novo método a un mapa exclusivamente 
para Galiza (Figura 4). O mapa de Fontán é a obra culminante da cartografía galega. Temos 
que entender, por exemplo, que a rexionalización costeira galega desenvolvida no século XX, 
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Figura 2. Tomás López (1784): Mapa Geographico del reyno de Galicia: Contiene las Provincias de Santiago, Coruña, Betanzos, 

Lugo, Mondoñedo, Ourense y Tuy. Fonte: Galiciana: Biblioteca Dixital de Galicia.

principalmente por Otero Pedrayo, usa de base o mapa e as referencias xeográficas de Fontán. 
Aínda dándose o caso de que Fontán puidera establecer no seu mapa conceptos preestablecidos 
por xeógrafos e cartógrafos precedentes, é a transcendencia do seu mapa no rexurdimento e no 
galeguismo do século XX o que crea o imaxinario colectivo do territorio galego.

Posteriormente ao mapa de Fontán, é de destacar a obra de Francisco Coello (1856), Atlas 
de España y sus posesiones de ultramar. Este segue os mesmos patróns que Fontán, de tal xeito 
que no texto incluído no seu mapa da provincia de Pontevedra cita a obra do propio Fontán. 
Tamén poderiamos mencionar outros traballos como a Geografía militar de España y Portugal 
e islas adyacentes de Mazarredo y Allendesalazar (1876). Pola contra, para os nosos efectos, 
a seguinte cartografía máis destacada é a primeira edición do Mapa Topográfico Nacional de 
España editado entre 1875 e 1925, a cargo do Instituto Geográfico y Estadístico. Esta obra, que 
sumou 1106 follas a escala 1:50.000, é un dos traballos máis ambiciosos da cartografía da Penín-
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Figura 3. Vicente Tofiño (1793): Planos da costa da morte. Fonte: Galiciana: Biblioteca Dixital de Galicia.
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sula Ibérica ata a época. Toda esta evolución cartográfica tivo a súa repercusión no tratamento 
académico e escolar nos séculos XIX e XX. Non se debe esquecer que este período destaca pola 
expansión e implantación das identidades nacionais nos Estados-nación de Europa. Neste sen-
so, a cartografía e a escola son ferramentas indispensables para acadar ese obxectivo. Tanto a 
obra de Fontán como o Mapa Topográfico Nacional tiveron influencia no tratamento xeográfico 
escolar destes séculos. 

Figura 4. Domingo Fontán (1845): Carta geométrica de Galicia: dividida en sus provincias de Coruña, Lugo, Pontevedra y subdi-
vidida en Partidos y Ayuntamientos, presenta en 1834 a S.M. la reina gobernadora Doña María Cristina de Borbón / levantada y 

construida en la escala del cienmilesimo. Fonte: Galiciana: Biblioteca Dixital de Galicia.
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No século XIX observamos unha explosión de obras que mesturan a cartografía coa 
descrición xeográfica e a didáctica. Podemos resaltar o Atlas Geográfico de España, con Notas 
Históricas de sus Provincias. Los mapas de las cinco partes del globo onde se achegan ademais 
“Nociones Elementales de Geografía” (Grilo, 1876). Nunha liña similar atopamos o Manual 
completo de instrucción primaria, elemental y superior (Avendaño, 1846) ou o Curso completo 
de geografía universal antigua y moderna publicado en Madrid por Letronne (1841). Nestas 
obras, enuméranse diferentes termos para definir cientificamente as descricións xeográficas e 
cartográficas posteriores. Por último, imos destacar unha obra descoñecida pero de gran intere-
se ao establecer cientificamente termos indispensables para a xeografía galega, sendo ademais 
unha obra pensada para a ensinanza en Galiza. Estamos a falar da obra Nociones de la geo-
grafía, dirixida aos alumnos do instituto de educación secundaria de Santiago de Compostela 
(López de Amarante, 1862: [ed. 1876]). 

3. A nación modelada pola Xeografía

O modelado da nación precisa dun sustento científico que achegue as claves da compren-
sión do territorio; isto é, da terra, un dos cinco elementos que J. Beramendi (2007) identifica en 
tanto que conformadores da idea de Galiza-nación. No contexto da Xeración Nós e do Semina-
rio de Estudos Galegos, a persoa dedicada a esta encomenda foi Ramón Otero Pedrayo (Lois e 
Trillo, 2017). Autor prolífico onde os haxa, a figura de Otero Pedrayo ten que ser reivindicada 
pola Xeografía nacional, en tanto que primeiro eslavón dunha produción académica centrada na 
comprensión do soar galego como o marco de referencia dunha nación de seu. 

Otero Pedrayo incardínase sen lugar a dúbidas dentro das coordenadas da Xeografía 
moderna, da man de autores internacionais de referencia como Humboldt, Ritter, Ratzel, Vidal 
de la Blache, Reclus ou Vallaux (García Álvarez, 2003). Un dos obxectivos principais desta 
xeografía era identificar, describir e comprender as unidades básicas de división espacial: as 
rexións naturais. Neste sentido, Otero Pedrayo busca a orixe de Galiza desde o paleozoico, 
xerme da defendida idea do macizo galaico, granítico, que será unha das chaves da súa lectura 
do territorio. E, aínda que a súa produción se centrou na realidade galega administrativa da súa 
época, desde esa dimensión xeolóxica Galiza non pode entenderse sen a súa conexión cunha 
rexión natural máis ampla, onde se inclúe o Norte de Portugal. Así inicia a súa primeira obra de 
referencia, Síntese xeográfica de Galicia (1926): 

«Galicia ou millor o país galaico-duriense figura [...] como unha terra de rocas 
antigas do tempo d’os plegamentos hercinianos o variscos, ô igual d’o macizo 
central francés, e de Bretaña, Cornualles, Gales e Irlanda terras graníticas, at-
lántecas é ouccidentales». 

Neste sentido, é tamén ilustrativa esta cita incluída nunha obra publicada en castelán 
dous anos despois:

«Galicia, comprendiendo en este nombre la integridad del territorio geográfico, roto 
por las fronteras políticas y administrativas, es decir, el Norte de Portugal, hasta el 
Duero, y las tierras incorporadas a Asturias y León, aparece geográfica y étnicamen-
te como la región más meridional de la Celtia» (Otero Pedrayo, 1928: 48-49). 
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Nestas pasaxes albíscase de maneira evidente a característica occidental, atlántica e cél-
tica que Otero Pedrayo atribuía á nación galega. Comparte así posicionamento con outros dos 
precursores nacionais, como B. Vicetto ou M. Murguía. Deste xeito, non só a Historia apoiaría 
este argumento da Galiza celta, senón tamén a Xeografía, en todas as súas dimensións, tanto 
física como humana: 

«Na zona íntima, intraducible e libre do pobo galego, latexa a conciencia celta, 
prerromana, a que corre desde as orixes baixo tódalas formas externas e seguirá 
correndo no futuro» (Otero Pedrayo, 1982 [or. 1933]: 20).

A Galiza de Otero Pedrayo concíbese desde unha dimensión de base rural e agraria, 
asentada na unidade fundamental de organización territorial: a parroquia, que estaría conec-
tada cos antigos castros, de posible orixe celta. Só a través dunha análise científica polo miúdo 
desta realidade, afirma o autor, se pode alcanza un verdadeiro coñecemento de Galiza que, á súa 
vez, se subdivide en varias rexións naturais:

«[...] existe una unidad social, la de mayor realidad en Galicia que, indiferente a 
los cambios, permanece como célula vital de la organización humana enérgica-
mente adaptada al suelo. Es la parroquia. Sólo con un estudio monográfico de 
las parroquias y también de las villas y ciudades, acompañado por una carto-
grafía científica y no perdiendo nunca de vista la opinión del pueblo campesino, 
se podrá resolver el intrincado problema de las regiones naturales de Galicia» 
(Otero Pedrayo, 1928: 96-97).

Existe unha conexión evidente no tempo e no espazo, para Otero Pedrayo, entre a raza 
celta e o pobo galego. Asemade, os elementos naturais conviven e dialogan co pobo, nunha 
interrelación íntima que acaba por concretarse na idea de paisaxe oteriana, baseada nun país de 
labregos e mariñeiros (Lois e Paül, 2016):

«Os bosques e as rocas, o mar, as fontes, os ríos, tódolos aspectos misteriosos e 
enigmáticos da natureza estaban poboados para o celta por espíritos, da mesma 
maneira que hoxe están na conciencia íntima subterránea do labrego e do mari-
ñeiro do noso país» (Otero Pedrayo, 1982 [or. 1933]: 33).

En definitiva, a conformación dunha territorialidade galega, berce da nación, presenta 
de seu unha necesaria relación coas nacións irmáns: as celtas. Asemade, os límites da carto-
grafía que busca definir Galiza no mapa non deben esquecer a conexión coa Galiza histórica, a 
Gallaecia da época de Diocleciano, que se estendía por terras ao sur do Miño (Trillo e Garcia, 
2015). De certa maneira, as relacións con Portugal, referente de integración por antonomasia 
para o nacionalismo galego (García Álvarez, 2003), afúndense nesta dobre vertente histórica e 
natural, no senso de vindicar a rexión natural que non se corresponde cos límites administra-
tivos galegos. De feito, para Otero Pedrayo, o macizo galaico-duriense é excéntrico, estraño 
ao resto da Península Ibérica; de aí a súa definición do carácter de «insularidade de Galicia» 
(Otero Pedrayo, 1928: 46).

É preciso lembrar, dentro desta idea da conexión de Galiza con outras nacións europeas, 
por un lado, o papel que para Otero Pedrayo xogaba a cidade de Santiago de Compostela como 
símbolo de Galiza (Fernández Pérez-Sanjulián, 2003: 41-144). Por outro, e dentro desta imaxe, 
a trascendencia que aporta a figura do Apóstolo Santiago e o Camiño en tanto que facilitadores 
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das relación de Galiza coa historia europea universal (Villares, 2020). Galiza non se pecha nas 
súas fronteiras, senón que a existencia dun camiño de peregrinación que discutía os difusos 
límites medievais estaba fraguando «a posta no mapa» de Galiza no mundo.

Otero Pedrayo, que foi o primeiro catedrático de Xeografía da Universidade de Santia-
go de Compostela (1950-1958), contribuíu deste xeito, sobre todo na súa produción anterior á 
guerra civil, a modelar xeograficamente a nación galega. Reivindicou a necesidade de estudar 
o territorio galego e dotalo dunha cartografía científica, e na súa cabeza estaba sempre presente 
o mapa de Domingo Fontán —logotipo da nación galega, en termos de B. Anderson (1986); re-
presentación icónica de Galiza que segue presidindo a Sala de Profesores da Facultade de Xeo-
grafía e Historia—. O mapa de Fontán foi o que guiou a Otero Pedrayo e os seus compañeiros 
Galiza adiante en Pelerinaxes, «vendo todol-os accidentes da costa, coma si tiveramos o Fontán 
diante dos ollos, un Fontán corrido e vivente, entonado de brétema» (Otero Pedrayo, 1929: 211). 
Un Fontán que se insire na memoria viva a través da simbólica escena do avó de Adrián Solovio 
en Arredor de si, no leito de morte, percorrendo coa luz dunha candea o mapa de Fontán, para 
amosarlle ao seu neto o molde da nación galega.

3.1 Unha figura internacional para as conexións exteriores de Galiza:  
Plácido Castro
Aínda que non xeógrafo de formación, non podemos deixar de mencionar aquí a obra 

de Plácido Castro, que debe reivindicarse como un «clásico» na nómina de intelectuais galegos 
en clave xeopolítica (Trillo e Lois, 2016). Castro soubo integrar o discurso máis ben idealista 
da relación Galiza-Irlanda dos pensadores das Irmandades da Fala e da Xeración Nós cuns 
postulados que poderiamos denominar de realpolitik. Coñecedor de primeira man do modelo 
político británico (Ríos, 1997), Castro deféndeo en tanto que garante da existencia de diversas 
nacións no seu seo (Lois, 2020). 

Deste xeito, durante a II República posiciónase a favor dun modelo posibilista de inte-
gración da nación galega no Estado español, na liña do que era a concepción política da Hes-
paña de Castelao (1944). Entende o autor que sen unhas «nacións autónomas» non é posible 
solucionar as tensións territoriais do Estado. Asemade, esta opción outorgaría un reforzamento 
á autoridade internacional de España, pois daría pábulo a que as outras nacións ibéricas pui-
desen desenvolver contactos con «terras irmáns»; no caso de Galiza, podería cumprir a «misión 
histórica» de acercarse non só ás «terras celtas» senón tamén aos países da lusofonía (Castro, 
1932). Un artigo titulado expresamente «la política exterior de Galicia», publicado en El Pueblo 
Gallego en 1933, dá conta das ideas chaves da súa proposta: a) reforzar os vínculos co Euzkadi 
e Catalunya —Castro participou persoalmente nas reunións de Galeuzca—; b) relacionarse 
cos pobos de cultura portuguesa; c) establecer vínculos cos pobos de orixe celta, en particular, 
Irlanda (cfr. Castro, 2011).

Non podemos deixar de mencionar que foi Plácido Castro o representante do Partido 
Galeguista no IX Congreso de Nacionalidades Europeas celebrado en Berna (Suiza), do 16 ao 
19 de setembro de 1933 (Ríos, 1992). Nese evento defendeu o texto preparado por V. Risco, no 
que se definía Galiza como nación —aínda que se anunciara que sería Otero Pedrayo o repre-
sentante galego, acabou acudindo Castro—. Nunha reflexión do propio Castro (1933) sobre o 



Modelando xeograficamente a nación. O recurso á razón cartográfica para situar Galiza no mapa europeo / R. Lois - B. Martíns - J. Trillo

Tempo Exterior / 41 (terceira etapa) - xullo/decembro 2020 75

significado da presenza de Galiza neste congreso, defende que esta queda definida «moralmen-
te como una nación». Deste xeito, intégrase no concerto mundial das nacións: Galiza queda 
situada no mapa, e ofrécese como posible elemento articulador dunha federación a distintas 
escalas: «Federación hispánica, ibérica, europea o mundial, con todas se declara compatible el 
nacionalismo gallego».

4. Galiza no mapa europeo hoxe

Neste apartado imos preguntarnos que pouso deixou a Xeración Nós no xeito de repre-
sentarnos e de ollarnos como unha nación (cultural) na Europa e no mundo do século XXI. 
Como xa analizamos hai bastante tempo, toda a iconografía da pintura galega das vangardas 
entre finais do século XIX e comezos do XX estableceu a imaxe paisaxística, singular do país. 
Unha imaxe hoxe utilizada pola Axencia de Turismo de Galicia, antes TURGALICIA, para 
promocionar os atractivos do territorio aos visitantes foráneos (Lois e López Silvestre, 2007). 
Pero hai moitos outros trazos que explican o legado da Xeración Nós tanto nos discursos oficiais 
da Comunidade Autónoma de Galicia como nos alternativos do nacionalismo, polo xeral de 
esquerdas, pero que aínda non superou de todo a lectura esencialista, de dominante histórica e 
intensa militancia pola lingua propia que formulara V. Risco hai agora cen anos.

Por unha parte, podemos partir da realidade obxectiva, político-administrativa de Galiza 
no marco europeo. Unha Comunidade Autónoma das dezasete que conforman España, en todo 
caso denominada nacionalidade histórica por contar cun Estatuto de Autonomía plebiscitado no 
1936 (grazas, entre outros, ao enorme esforzo do galeguismo político). Entre as Comunidades 
Autónomas de primeiro nivel, Galiza sempre mostra un perfil máis dócil, mellor integrado na 
realidade española, que Euzkadi e Catalunya. Un modelo que consagra a hexemonia do rexiona-
lismo político de corte conservador no goberno do territorio. Esta posición fai que o país se pre-
sente como unha rexión, unha NUT2 segundo a nomenclatura da Comisión Europea, nítida no 
contexto das unidades rexionais da UE (González Mariñas, 1994; Comisión Europea, 1994a). 
Un territorio que encaixa sen problemas no Arco Atlántico, caracterizado como periferia at-
lántica fisterrá e renovada do continente, que sen dúbida se identifica por unha lingua e unha 
cultura propias que partilla con outras nacións culturais semellantes, ás veces denominadas 
célticas (Irlanda, Gales, Bretaña, etc.) (Comisión Europea, 1994b; Lois, 2015). 

Entón vólvese á dobre imaxe rexión/nación cultural encaixada na España autonómica 
(diferente á Hespaña ibérica e confederal de Castelao), pero definida como unha unidade po-
lítica en algo tamén diferente aos Estados Unidos de Europa, que soñou o pensador rianxeiro 
(Castelao, 1944). En certa medida, a autonomía salvagarda, ou debera salvagardar, os elementos 
ancestrais da paisaxe do país granítico e rural que evocou Otero Pedrayo. Sempre coa conexión 
occidental, atlántica, de P. Castro, logo tamén de A. Cunqueiro desde unha perspectiva literaria.

O recoñecemento da República portuguesa como o irmán do Sur, con fortes vínculos 
culturais, históricos e sentimentais con Galiza que afirmaron os membros da Xeración Nós, 
mantense como sinal de identidade do presente. Cunha reivindicación explícita de fraternidade 
e demanda dunha maior integración por parte dos nacionalistas e galeguistas, e interpreta-
da cun trazo máis funcional, técnico, expresado por unha Eurorrexión, varias Eurocidades e 
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AECTs só co Norte do veciño do Sur, desde instancias gobernamentais (Eurorrexión Galicia-
Norte de Porrugal e Eixo Atlántico, 2004; Villares, 2017). Todo isto, cunha relativa indiferenza 
ou ignorancia forzada desde as institucións portuguesas, sempre temerosas de non cuestionar a 
unidade territorial, mesmo a uniformidade, dunha España aínda considerada no subconsciente 
colectivo como ameazante, perigosa en definitiva. A progresiva integración económica e urbana 
das cidades litorais non fai senón reforzar o carácter visionario dos pensadores da Xeración Nós 
a respecto das sinerxías Galiza-Portugal.

Por último, a singularización no mapa europeo actual depende dos dous niveis desta 
interacción. Por unha banda, desde as institucións comunitarias centrais, Galiza non deixa de 
aparecer como parte dun actor político maior, España, reforzado nestes últimos anos de cons-
trución supranacional nun contexto de crise e ameazas. A presenza galega no Parlamento de 
Bruxelas semellou asentarse a partir da voz dunha representante nacionalista que indirecta-
mente evoca o legado das xeracións europeístas anteriores e que, ademais, obriga aos restantes 
eurodiputados orixinarios do país a intensificar o seu esforzo para a resolución de problemas 
especificamente galegos. Desde a época de M. Fraga na Presidencia da Xunta, Galiza conseguiu 
afirmar a súa voz en institucións de base representativa e utilitaria como o Comité das Rexións 
e a Asamblea das Rexións Europeas (ARE). De novo, a participación das nosas institucións vol-
ve mostrar un perfil colaborador, pouco reivindicativo, moi adaptativo a unhas regras do xogo 
que ás veces poden ser favorables, pero que tamén perpetúan situacións de inxustiza (Xunta de 
Galicia, 2004; ESPON, 2013).

Desde a propia Galiza, non só no ámbito político senón tamén social ou cidadá, nu-
merosas organizacións e institucións pugnan por facer valer a voz galega e, seguindo algúns 
dos postulados da Xeración Nós, facer que o noso país apareza no mapa. Neste senso, desde 
as plataformas en defensa da lingua ata asociacións ecoloxistas ou lobbys económicos (como 
no sector da pesca), procuran expresar intereses propios nun marco de competencia acrecenta-
da e pugna entre actores desiguais onde moitas veces os dereitos propios necesitan afirmarse, 
demandan unha imaxe nítida de Galiza e os intereses galegos que desde hai practicamente un 
século se veñen reivindicando. 
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