
Volksgeist	e	intrahistoria.	Algúns	aspectos	da	teoría	da	nación	a	principios	
do	S.	XX.	

Manuel	Forcadela	

Universidade	de	Vigo	

	

Tense	 falado	 moito	 (Ardilla,	 2004)	 sobre	 a	 relación	 dos	 conceptos	 de	
‘Volksgiest’	 de	 Herder	 e	 de	 ‘Intrahistoria’	 de	 Unamuno.	 Morón	 Arroyo	 (1974)		
distingue	un	total	de	catro	elementos	definidores	da	‘intrahistoria’:		

1)	 la	 dualidad	 tiempo-eternidad,	 esto	 es,	 que	 «La	historia	 es	 lo	
temporal	y	cuenta	 lo	temporal;	 la	 intrahistoria	es	 lo	eterno,	 lo	que	
está	 bajo	 la	 división	 del	 pasado,	 presente	 y	 futuro,	 para	 ser	
instantáneamente	actual»	

2)	el	perfecto	engarzamiento	de	la	experiencia	intrahistórica	con	
la	tradición;		

3)	 la	 identificación	 de	 los	 valores	 positivos	 de	 la	 intrahistoria	
con	el	pueblo,	y		

4)	la	calidad	sustantiva	de	la	intrahistoria	en	la	historia.	

	

O	 estudo	 do	 volksgeist	 remóntase	 aos	 estudos	 de	 Herder	 e	 outros	 filósofos	
alemáns	e	gozou	dunha	fonda	atención	crítica	despois	de	Hegel,	a	través	das	penas	
de	 psicólogos	 alemáns	 como	 Steinthal,	 Lazarus	 e	 Waitts.	 A	 concepción	 do	
volksgeist,	 tal	 e	 como	 a	 idearon	Herder	 e	 os	 seus	 seguidores,	 era	 esencialmente	
irracionalista,	 como	 antirracionalista	 era	 o	 proceder	 filosófico	 de	 Unamuno	 ao	
cabo	de	1895.		

Mesmo	 se	 ten	 sinalado	 a	 relación	de	 equivalencia,	 ou	 cando	menos	dun	 certo	
paralelismo,	 entre	 os	 conceptos	 de	 ‘intrahistoria’	 e	 ‘historia’	 en	 Unamuno	 e	 de	
‘volksgeist’	e	‘weltgeist’	en	Hegel.	Fronte	á	historia	concibida	pola	aristocracia	e	a	
burguesía,	 a	 historia	 do	 pobo	 chan,	 do	 pobo	 sen	 máis,	 a	 historia	 da	 nación	
concibida	como	simple	amoreamento	de	todos	os	seus	nacionais,	de	todos	os	seus	
moradores,	 de	 todos	 os	 seus	 constituíntes,	 e	 entendida	 desde	 unha	 perspectiva	
meramente	socialista,	no	sentido	de	societaria.		

Non	 deixa	 de	 resultar	 interesante	 o	 feito	 de	 que	 este	mesmo	 asunto	 xa	 fose,	
tratado,	 antes	 de	 Unamuno,	 por	 Francisco	 Giner	 de	 los	 Ríos	 e,	 aínda,	 polo	 seu	
mestre	 Krause,	 empregando	 unha	 terminoloxía	 distinta	mais	 coincidente	 no	 seu	
sentido:	a	de	 ‘historia	externa’	e	 ‘historia	 interna’.	O	agudo	hispanista	 Inman	Fox	
(Fox,	1997,	4)	escribe	que:	

encontramos	 en	 el	 pensamiento	 de	 Giner	 la	 influencia	 de	 la	
filosofía	 idealista	 de	 Kant,	 Fichte,	 Hegel	 y	 Schelling,	 y,	 más	



específicamente,	de	 las	 ideas	de	Krause	sobre	 la	historiografía	y	 la	
filosofía.	 Siguiendo	 a	 Krause,	 Giner	 establece	 una	 división	 entre	
historia	externa	e	historia	interna,	siendo	ésta	la	historia	verdadera,	
la	 historia	 de	 las	 ideas.	 Para	 él,	 el	 criterio	 y	 el	 juicio	 de	 valor	 se	
centran	no	en	el	acontecer	histórico	externo,	que	puede	desviar	el	
progreso	histórico	de	 la	humanidad	y	del	sentido	del	ser	nacional,	
sino	en	la	evolución	interna	o	íntima	del	pasado	y	en	el	estudio	de	
los	factores	que	la	expresan:	el	literario,	el	filológico,	el	artístico.	Así	
es	que	la	única	vía	de	acceso	'al	mundo	interior	de	la	fantasía'	de	un	
pueblo	es	 la	 trazada	por	sus	creaciones	artísticas.	De	ahí	se	puede	
llegar	a	definir	un	conjunto	de	rasgos	que	dan	a	la	psicología	de	un	
país	un	carácter	inequívoco,	un	genio	nacional.		

	

E	 non	 deixa	 de	 resultar	 curiosa	 aquí	 a	 coincidencia	 de	 pensamento	 entre	
Unamuno	 e	 Walter	 Benjamin,	 para	 quen	 cabe	 distinguir	 entre	 o	 historicismo	
tradicional,	concibido	en	termos	da	historia	contada	polos	vencedores,	e	a	historia	
contada	 polos	 vencidos.	 É	 desta	 última	 da	 que	 debe	 facerse	 eco	 o	materialismo	
histórico.	Non	outra	versión	da	historia	lle	debe	interesar,	certamente,	á	tradición	
marxista.	 Para	 Benjamin	 a	 teoría	 burguesa	 da	 Historia	 é	 marcademente	
nominalista.	 Nela	 as	 palabras	 manteñen	 unha	 relación	 convencional	 e	
enteiramente	 continxente	 cos	 obxectos.	 Benjamin	 rexeita	 este	 nominalismo	 e	
atribúe	unha	cualidade	máxica	á	capacidade	expresiva	da	linguaxe.	O	historicismo	
burgués	formula,	en	palabras	de	Benjamin,	unha	imaxe	eterna	do	pasado	ou,	dito	
doutro	 xeito,	 unha	 imaxe	 eternamente	 inmóbil	 do	 acontecer	 do	 pasado	 da	
humanidade.	 Ademais,	 o	 historicismo	 carece	 dunha	 teoría	 que	 o	 sustente,	
limitándose	a	ser	unha	simple	suma	de	todos	os	acontecementos	que	tiveron	lugar	
no	 pasado.	 Un	 terceiro	 trazo	 do	 historicismo	 é	 o	 seu	 carácter	 eminentemente	
contemplativo	e	a	súa	renuncia	a	interpretar	a	historia	como	material	constructivo.	
O	acontecido	é	material	inmóbil,	que	podemos	observar,	mais	material	co	que	nada	
podemos	facer	no	presente.		

Nas	súas	“Teses	sobre	Filosofía	da	Historia”,	concretamente	na	IX,	explica:	

Hai	un	 cadro	de	Paul	Klee	 titulado	Angelus	Novus.	Nel	 vese	un	
anxo	no	momento	 de	 afastarse	 de	 algo	 sobre	 o	 que	 ten	 fixa	 a	 súa	
mirada.	Ten	os	ollos	fóra	das	órbitas	e	as	ás	despregadas.	O	anxo	da	
historia	 debe	 ter	 ese	 aspecto.	 O	 seu	 rostro	 está	 virado	 cara	 ao	
pasado.	 No	 que	 para	 nós	 se	 presenta	 como	 unha	 cadea	 de	
acontecementos,	el	ve	unha	catástrofe	única,	que	deita	aos	seus	pés	
ruína	 tras	 ruína,	 amoreándoas	 sen	 cesar.	 O	 anxo	 quixera	 deterse,	
espertar	os	mortos	e	recompor	o	destruído.	Mais	un	furacán	sopra	
desde	o	paraíso	e	arremuíñase	nas	súas	ás.	E	é	tan	forte	o	 furacán	
que	 o	 anxo	 xa	 non	 pode	 pregalas.	 Este	 furacán	 arrástrao	
irresistiblemente	 cara	 ao	 porvir,	 ao	 que	 dá	 as	 costas,	 mentres	 o	
cúmulo	de	ruínas	medra	diante	del	ata	chegar	ao	ceo.	Este	furacán	é	
o	que	nós	chamamos	progreso.	



	

O	propósito	de	Benjamin	non	é	outro	que	o	de	ollar	o	pasado,	ao	tempo	que	olla	
o	 progreso	 como	 catástrofe	 continuada,	 como	depositario	 da	 forza	 de	 redención	
histórica.	 O	 pasado	 son	 as	 catástrofes	 incontables,	 amoreadas	 sen	 que	 ningún	
culpable	 pagase	 por	 elas;	 son	 as	 vítimas	 inocentes	 de	 batallas	 e	 guerras,	 son	 as	
inxustizas	 que	 ameazan	 con	 corromper	 a	 memoria	 mesma	 da	 humanidade.	 O	
desastre,	por	tanto,	non	é	a	excepción	senón	o	característico,	aquilo	que	é	preciso	
quebrar	para	lograr	a	redención.		

Na	 súa	 tese	 número	 VI	 Benjamin	 argumenta	 que	 o	 artellar	 o	 pasado	 non	
significa	 coñecelo	 tal	 e	 como	 verdadeiramente	 foi,	 senón	 “adonarse	 dunha	
lembranza	 tal	 e	 como	 esta	 lostreguea	 nun	 instante	 de	 perigo”.	 O	 perigo	 ameaza	
tanto	o	patrimonio	da	 tradición	 como	a	 aqueles	que	 reciben	o	patrimonio.	E	 ese	
perigo	é	o	mesmo	tanto	para	uns	como	para	outros:	o	perigo	de	seren	convertidos	
en	 instrumento	 da	 clase	 dominante.	 En	 cada	 época,	 di	 Benjamin,	 “é	 preciso	
esforzarse	por	arrincar	a	tradición	ao	conformismo	que	está	a	pique	de	avasalala”.		

Temos	que	reforzar	a	nosa	hipótese	inicial	(ao	vermos	como	Otero	se	apunta	a	
unha	 concepción	 de	 cultura	 de	 índole	 identitaria,	 isto	 é,	 a	 cultura	 non	 como	
civilidade,	 como	 amoreamento	 individual	 de	 coñecementos,	 senón	 como	
identidade,	como	herdo	colectivo	de	todo	un	xeito	de	vida)	cunha	nova	hipótese,	en	
parte	 relacionada	 coa	 anterior,	 a	 Historia	 como	 volksgeist,	 a	 Historia	 como	
intrahistoria,	 a	 Historia	 como	 reconstitución	 dunha	 tradición	 non	 conformista,	
fronte	 á	 concepción	 nominalista	 do	 historicismo	 burgués.	 É,	 preciso,	 por	 tanto,	
adonarse	 do	 pasado	 e	 arrincarlle	 a	 tradición	 ao	 conformismo.	 Digamos	 que	 ese	
modelo	de	Historia	está	plasmado	no	seu	Ensaio	Histórico	sobre	a	Cultura	Galega,	
inicialmente	 escrito	 en	 castelán	 e	 que	 foi	 a	 súa	 tese	 de	 doutoramento.	 Mais	
digamos	tamén	que	Solovio	é	a	mostra	de	como	Otero	vai	encontrando	o	método,	a	
maneira	de	ir	dando	coa	ferramentas	que	o	orienten	no	camiño.	

A	 distancia	 con	 respecto	 a	Unamuno	 vai	 vir	 dada	 polo	 feito	 de	 que	Unamuno	
concentra	a	súa	visión	de	España	no	campesiñado	de	Castela,	levando	a	cabo	dous	
procesos	metonímicos	consecutivos:	Castela	é	a	alma	de	España	e	o	campesiñado	é	
a	alma	de	Castela.	Ademais,	para	Unamuno	hai	dous	substratos	que	contribúen	á	
definición	 do	 carácter	 ‘nacional’	 español:	 o	 céltico	 e	 o	 latino.	 Esta	 duplicidade	
trasládase	 a	 unha	 tendencia	 disociativa	 que	 se	 manifesta	 nas	 dicotomías	
brusquedade-indolencia	e	librearbitrismo-fatalismo.	Define	a	relixiosidade	castiza	
como	 ‘unitaria	 e	 non	 complexa’,	 ‘teolóxica	 e	 non	 especulativa’,	 ‘maniquea	 e	
formulista’.	Logo	do	Século	de	Ouro,	en	que	estes	atributos	do	español,	se	fundiron	
coa	tradición	eterna,	a	Xeración	do	98	emerxe	entre	catro	compoñentes	históricos	
percibidos	por	Unamuno	durante	a	Restauración	e	a	Rexencia:	a)	os	remanentes	da	
vella	España,	b)	os	abortos	da	europeización,	c)	as	imitacións	castizas	do	espírito	
europeo	e	d)	os	esforzos	da	casta	por	producir	unha	vida	histórica	que	non	vulnere	
o	casticismo.		



Ardilla	(2004	,103)	conclúe	que:	

En	 definitiva,	 el	 inmenso	 tropel	 de	 sustantivos	 y	 adjetivos	 que	
Unamuno	 vierte	 en	 sus	 pliegos	 es	 susceptible	 de	 sintetizaciones,	
como	la	de	Laín	Entralgo,	que	descubran	con	mejor	o	peor	fortuna	
el	 bosquejo	psicológico	del	 español	 que	 en	 ellos	 se	 expone.	 En	mi	
opinión,	 el	 parecer	 del	 rector	 salmantino	 podría	 ordenarse	 con	
arreglo	al	siguiente	prontuario:	

La	 vieja	 casta	 de	 Castilla	 adquiere	 su	 fisonomía	 psicológica	
merced	a	 la	 extremosidad	del	 clima	y	a	 la	monótona	ampulosidad	
del	 paisaje,	 siendo	 sobriedad,	 sencillez,	 monotonía	 e	 incapacidad	
creativa	sus	principales	rasgos	psicológicos.	

La	larga	Reconquista	produjo:	holganza,	indolencia,	absolutismo	
ordenancista,	 religiosidad,	 individualidad,	 obsesión	por	 el	 honor	 y	
brutalidad.	

Los	 siglos	 xvi	 y	 xvii	 dan	 forma	 a:	 individualismo,	 grosería,	
anarquismo,	 simpleza,	 llaneza,	 lealtad,	 inexpresión	 intelectual	 y	 la	
disociación	de	 ideas	que	da	en	el	 fatalismo	y	 el	 librearbitrismo,	 la	
tenacidad	y	la	indolencia.	

Todo	lo	anterior	se	configura	en	el	siglo	xix	como:	holgazanería,	
individualismo,	 anarquismo,	 ramplonería,	 tendencia	 disociativa,	
dogmatismo,	intolerancia,	presunción	y	abulia.	

	

	

O	 día	 18	 de	 setembro	 de	 1931,	 Otero	 Pedrayo	 e	 Unamuno	 enfróntanse	
durante	un	debate	que	ten	lugar	no	parlamento	a	propósito	da	cooficialidade	das	
linguas.	 O	 discurso	 de	 Otero	 merece	 ser	 rescatado	 agora	 aquí	 por	 non	 ter	
desperdicio.	

Quiero	 aprovechar	 la	 ocasión	para	 ocuparme	objetivamente	 en	
alguno	 de	 los	 puntos	 que	 ha	 tratado	 el	 maestro	 D.	 Miguel	 de	
Unamuno	 en	 su	 hermoso	 discurso.	 Empiezo	 por	 manifestar	 que	
estoy	perfectamente	conmovido	ante	esa	figura	venerable,	que	con	
unas	 cuantas	 palabras	 ha	 hecho	 desfilar	 por	 este	 salón	 todos	 los	
ecos	 y	 todos	 los	 espíritus	 de	 las	 armoniosas	 Lenguas	 españolas;	
pero	yo	quiero	hacer	un	ensayo	para	deciros	que	el	Sr.	Unamuno,	en	
este	momento,	 pasa	quizá,	 y	 que	me	perdone	 el	 atrevimiento,	 por	
una	 de	 las	 tragedias	 más	 íntimas	 de	 su	 vida	 espiritual.	 El	 Sr.	 D.	
Miguel	de	Unamuno,	vasco,	de	esa	 tierra	húmeda	y	heroica,	 recrió	
su	espíritu	poderoso	en	Castilla,	y	D.	Miguel	de	Unamuno	identificó	
a	España	 con	Castilla,	 llevado	quizá	de	 ese	 anhelo,	 de	 ese	 espíritu	
épico	 que	 parece	 ser	 exclusivamente	 patrimonio	 de	 Castilla	 y	 por	
eso	del	Sr.	Unamuno	no	siente	en	el		momento	actual	el	porvenir	y	
la	realidad	de	las	demás	Lenguas	españolas.		



Pero	 señores,	 si	 nosotros	 defendemos	 la	 lengua	 gallega,	 si	
nosotros	 la	 defendemos	 porque	 creemos	 que	 es	 una	 realidad	
inmanente	 y	 eterna	 y	 no	 por	 un	 capricho	 de	 literatos	 ni	 de	
arqueólogos,	también	tenemos	que	decir	una	cosa:	no	es	solamente	
con	argumentos	arqueológicos	con	 los	que	 la	defendemos,	aunque	
realmente	 el	 gallego	 haya	 sido	 la	 Lengua	 única	 del	 espíritu	 de	
Galicia	hasta	la	época	de	los	Reyes	Católicos	y	del	Imperio	Español,	
sino	 porque	 la	 Lengua	 gallega	 nuestra,	 hablada	 por	 la	mayoría	 de	
nuestro	pueblo	–	y	esto	lo	sabe	todo	el	que	haya	viajado	por	Galicia-	
es	la	única	garantía	y	el	único	vehículo	que	tenemos	para	que	el	día	
de	 mañana	 el	 joven	 espíritu	 gallego,	 que	 está	 soterrado	 bajo	 una	
porción	de	capas	de	incomprensión,	pueda	despertar.		

Desde	 luego,	 nosotros	 aceptamos	 con	 los	 brazos	 abiertos	 el	
castellano;	 lo	 hemos	 aprendido	 también	 en	 nuestros	 hogares,	 al	
lado	del	gallego,	y	nos	parece	que	es	un	enriquecimiento	de	España	
el	que	ambos	 idiomas	sean	reconocidos	como	oficiales.	Respecto	a	
los	hechos,	respecto	a	los	datos	y	a	las	cifras,	yo	no	voy	a	manifestar	
aquí	 sino	que	el	Sr.	Unamuno,	que	conoce	Galicia,	el	Sr.	Unamuno,	
autor	 de	 unas	 páginas	 maravillosas	 sobre	 el	 paisaje	 gallego,	 sabe	
muchísimo	mejor	que	yo	que	Galicia,	tanto	etnograficamente	como	
geograficamente	y	desde	el	aspecto	lingüístico,	es	una	prolongación	
de	Portugal	o	Portugal	es	una	prolongación	de	Galicia:	lo	mismo	da.	
De	manera	que	el	hecho	cierto,	el	hecho	real	es	que	los	gallegos,	sin	
ningún	 sentimiento	 de	 hostilidad	 y	 sin	 ninguna	 manía	 de	 crear	
nacionalidades	 artificiales,	 lo	 que	 sentimos,	 propugnamos	 y	
defendemos	siempre	es	que	nuestra	Lengua,	no	por	su	antigüedad	y	
por	su	belleza	arqueológica,	sino	por	la	esperanza	que	ponemos	en	
su	espíritu,	en	colaboración	con	todas	las	otras	lenguas	de	la	cultura	
moderna	 y	 universal,	 sea	 considerada	 al	 par	 de	 la	 noble	 Lengua	
castellana,	 con	 la	 cual	 D.	 Miguel	 de	 Unamuno	 sabe	 revestir	 sus	
conceptos	maravillosamente.	Y	yo	me	felicito,	como	el	más	humilde	
de	 los	 gallegos,	 pero	 en	 nombre	 de	 todos	 los	 demás,	 de	 haber	
escuchado	 de	 esos	 labios	 venerables,	 que	 jamás	 han	 mentido,	
aunque	 a	 veces	 hayan	 podido	 equivocarse,	 los	 versos	 de	 nuestros	
poetas,	 saudosos	 y	 tristes,	 y	 también	 digo	 que	 hoy,	 Galicia	 no	
entona	con	sus	liras	melancólicas	endechas	románticas,	sino	que	se	
levanta	 con	 una	 lira	 pindárica	 y	 broncínea,	 dispuesta	 a	 todas	 las	
conquistas	 de	 la	 democracia	 y	 a	 sostener	 siempre	 su	 derecho,	 a	
figurar	 como	 un	 pueblo	 libre	 en	 el	 concierto	 de	 las	 naciones	
hispánicas	y	europeas.	(García,	1978)	

	

O	 propio	 Unamuno	 establece	 as	 repercusións	 do	 seu	 libro	 ao	 enumerar	 no	
prólogo	 do	 mesmo	 os	 libros	 e	 autores	 que	 na	 súa	 opinión	 se	 fixeron	 eco	 ou	
merecen	ser	considerados	como	continuadores	dos	cinco	ensaios	que	o	compoñen	
e	 que	 foran	 inicialmente	 publicados	 na	 revista	 La	 España	 Moderna,	 entre	 os	



números	 74	 e	 78	 do	 seu	 ano	 VII,	 correpondentes	 aos	meses	 de	 febreiro,	marzo,	
abril,	maio	e	xuño	de	1895.	Son	os	seguintes:	Idearium	español	de	Ángel	Ganivet,	El	
problema	nacional	de	Macías	Picavea,	a	maior	parte	das	investigacións	de	Joaquín	
Costa,	La	moral	de	la	derrota	de	Luis	Morote,	El	alma	castellana	de	Martínez	Ruíz,	
Hampa	 de	Rafael	 Salillas,	Hacia	otra	España	 de	Ramiro	de	Maeztu,	Psicología	del	
pueblo	español,	de	Rafael	Altamira,	The	Spanish	people	de	Martín	Hume	e	Romances	
of	Roguery	de	Frank	Wadleigh	Chandler.	

Vemos,	pois,	como	o	proceso	final	de	formación	do	intelectual	Otero	Pedrayo	se	
enmarca	 entre	 estas	 dúas	datas	memorables:	 en	primeiro	 lugar,	 a	 de	1902	 e,	 en	
segundo	lugar,	a	de	1916.			

A	revolución	que	ten	 lugar,	dentro	da	novelística	española,	arredor	de	1902,	é	
claramente	 o	 adeus	 definitivo	 ao	 paradigma	 do	 realismo-naturalismo.	 Otero	
xamais	 será	 un	 escritor	 realista.	 Pode	 que	 nalgúns	momentos	 da	 súa	 novelística	
bote	 man	 do	 realismo	 como	 técnica,	 como	 recurso;	 pode	 que	 nalgún	 momento	
tente	facer	na	tradición	literaria	galega	algo	semellante	ao	que	fixeron	os	escritores	
realistas	dentro	da	tradición	española	(e	penso	en	Os	Camiños	da	Vida,	como	unha	
tentativa	de	contar	o	século	XIX	en	Galicia);	mais	 lonxe	desas	consideracións	non	
debe	caber	a	menor	dúbida	de	que	Otero	é	un	escritor	marcadamente	anti-realista	
e	anti-naturalista.	Otero	vive	na	súa	mocidade	a	eclosión	do	novo	modelo	de	novela	
que	emerxe	na	literatura	española	en	1902.		

Serán	 característicos	 deste	 tipo	 de	 novela	 a	 redución	 da	 historia,	 a	
fragmentación,	a	progresión	cara	á	descrición	interior,	lonxe	da	realidade	externa,	
concentrándose	na	análise	dos	procesos	intelectuais	e	psicolóxicos	dos	personaxes.	
Hai	no	Otero	de	Arredor	de	si	un	escaso	interese	en	dirixir	a	ollada	cara	ao	mundo	
circundante,	 toda	vez	que	este,	 cando	comparece,	en	numerosas	ocasións,	é	para	
ser	mostra	 do	 proceso	 de	 reflexión	 interior	 do	 personaxe.	 Poderíamos	 dicir	 que	
Solovio	 é	 un	 focalizador	 intelectivo,	 isto	 é,	 un	 corpo	 que	 recibe	 as	 impresións,	 a	
través	dos	seus	sentidos,	do	que	acontece	no	mundo	circundante,	mais	tamén	unha	
mente	 que	 acompaña	 a	 ese	 corpo	 e	 que	 reelabora	 imaxinariamente	 o	 que	 este	
corpo	 ve.	 Adrián	 Solovio	 é,	 por	 tanto,	 unha	 mirada,	 a	 voz	 que	 reelabora	
imaxinariamente,	verbalizándoa,	a	visión	que	a	experiencia	lle	depara.		

Ademais,	a	historia	que	conta	Otero	é	moi	simple:	dúas	viaxes	consecutivas	de	
Solovio.	Unha	por	España	e	outra	por	Europa,	culminadas	co	regreso	a	Galicia,	e	en	
contraste	coa	vida	no	interior	dun	pazo	que	rexenta	o	irmán	de	Solovio	e	onde	vive	
a	 súa	 familia.	 Non	 hai,	 de	 feito,	 complexidade	 na	 trama.	 Nin	 tensión,	 nin	
propiamente	 intriga.	 Aliméntase	 en	 todo	 caso	 a	 curiosidade	 do	 lector	 por	 saber	
cara	 onde	 conduce	 semellante	 deambular	 do	 personaxe	 protagonista.	 Diríamos	
que	é	unha	novela	que	conta	coa	viaxe	como	trama	e	coa	paisaxe	como	intriga.		

E	velaí	un	dos	temas	centrais	no	pensamento	de	Otero:	a	paisaxe.		

Distingamos	entre	Natureza	e	Paisaxe.	Entendamos	que	a	Natureza	non	é	máis	
que	o	mundo	tal	e	como	nos	vén	dado	pola	intervención	das	forzas	do	Cosmos.	O	



mundo	 logo	dos	 ventos	 e	da	 chuvias	 e	das	 lavas	dos	 volcáns	 e	dos	 terremotos	 e	
tutti	quanti.	O	mundo	primixenio	antes	de	ser	modificado	ou	adaptado,	embelecido	
ou	degradado,	acomodado,	polo	ser	humano.	Paisaxe	é	o	resultado	da	intervención	
do	ser	humano	sobre	esa	Natureza.	Reflexionar	sobre	a	Paisaxe	non	é	o	mesmo	que	
reflexionar	sobre	a	Natureza.	Reflexionar	sobre	a	Paisaxe	significa	reinterpretar	os	
signos	 que,	 sobre	 aqueloutros	 procedentes	 do	 Cosmos,	 os	 seres	 humanos	 foron	
introducindo	na	Natureza.	Por	aquí	un	prado,	maís	alá	unhas	viñas,	despois	unha	
plantación	de	cereais,	 logo	un	río	que	atravesan	pontes	románicas,	unha	estrada,	
unha	praza,	un	rueiro,	unha	cidade,	etc.	Son	eses	vestixios,	deixados	polos	homes	
sobre	a	Natureza,	os	que	dan	forma	á	Paisaxe.		

No	seu	ensaio	Paisaxe	e	nación:	a	creación	discursiva	do	territorio,	María	López	
Sández	 (2008)	 sinala	 como	 a	 paisaxe	 ten	 unha	 construción	 histórica	 e	 mítica	
simultánea	á	da	nación,	servindo	a	esta	última	como	enlace	directo	co	físico,	como	
unha	 representación	 tanxible,	 e,	 ao	 mesmo	 tempo,	 como	 unha	 actualización	 do	
mito	nacional.		

Se	o	 S.	 XIX	 é	o	 século	da	 elaboración	de	 tres	 importantes	 constructos,	 nación,	
lingua	e	literatura,	non	estaría	de	máis	engadir	a	esas	tres	constructos	unha	máis:	a	
da	paisaxe,	fondamente	vinculada	coas	tres	anteriores.		

O	 libro	 de	 María	 López	 Sández	 contén	 dúas	 partes	 ben	 diferenciadas.	 Na	
primeira,	 para	 nós	 a	 de	 maior	 interese,	 a	 autora	 leva	 a	 cabo	 a	 teorización	 do	
concepto	de	paisaxe,	evocando	a	súa	construción	histórica	e	os	variados	elementos	
que	contribuíron	á	súa	aparición,	a	partir	da	metade	do	XVIII.	Na	segunda,	realiza	
tres	 calas	 na	 nosa	 literatura	 contemporánea:	 Rosalía	 de	 Castro,	Otero	 Pedrayo	 e	
Méndez	Ferrín,	indagando	a	variedade	da	constructo	paisaxística	en	cada	un	destes	
autores,	mesmo	como	síntomas	de	 cadanseu	 tempo	histórico.	Partindo	da	 crítica	
da	 ideoloxía,	 a	 autora	 leva	 a	 cabo	 a	 deconstrución	 do	 concepto	 de	 paisaxe	 por	
medio	 dun	 principio	 a	 todas	 luces	 atractivo:	 a	 ideoloxía,	 que	 nunca	 di	 que	 é	
ideolóxica	(Althusser),	produce	os	seus	constructos	convertendo	o	que	é	epocal	en	
eterno,	o	que	é	cultural	en	natural,	o	que	é	accidental	en	esencial.	O	concepto	de	
paisaxe	semella	así,	de	entrada,	ben	tocado	por	eses	dous	prexuízos	na	medida	en	
que	 semella	 ser	 o	 punto	 de	 encontro	 do	 natural	 e	 do	 eterno,	 o	 lugar	 en	 que	 a	
historia	se	revela	como	ineficaz	e	a	cultura	desaparece,	o	lugar	en	que	o	accidental	
semella	producirse	como	esencial.	Mais	nada	máis	lonxe	da	realidade.	A	paisaxe	é,	
certamente,	unha	ollada	non	unha	visión,	isto	é,	quen	leva	a	cabo	a	operación	é	o	
Eu	e	non	o	Corpo,	a	cultura	e	non	a	bioloxía;	trátase,	por	tanto,	dun	herdo	recibido	
de	anteriores	xeracións	e	non	calquera	dos	xenes	que	nos	constitúen.	Que	sexa	a	
mirada	 quen	 encontra	 a	 paisaxe	 revélase,	 daquela,	 un	 feito	 merecente	 de	 ser	
estudado,	sobre	todo	nunha	tradición	literaria	como	a	galega	tan	vinculada	de	seu	
á	percepción	gozosa	da	natureza	e	á	súa	vindicación	cultural	e,	tamén,	política.		

A	 Paisaxe,	 con	maiúscula,	 emerxe	 así	 como	un	 concepto	 elaborado	 ao	mesmo	
tempo	que	se	levan	a	cabo	a	construción	dos	outros	grandes	sinais	da	identidade	



nacional:	 a	 lingua,	 a	 nación	 e	 a	 literatura.	 De	 maneira	 que	 a	 elaboración	 do	
imaxinario	da	nación	galega	moderna	desvélase	en	todo	transido	por	este	asunto,	
en	principio	 lateral.	Para	a	autora,	 existen	dous	 tipos	básicos	de	nacionalismo.	O	
primeiro	o	que	vén	definido	pola	Revolución	Francesa,	baseado	nunha	definición	
de	paisaxe	pragmática	e	non	esencialista;	o	segundo,	pola	cultura	alemá,	a	partir	do	
concepto	do	 volksgeist	 no	que	 a	paisaxe	 se	 converte	nun	 elemento	 esencial,	 ben	
lonxe	 do	 seu	 carácter	 accidental.	 A	 autora	 abandona,	 por	 tanto,	 a	 tradición	
esencialista,	 da	 que	 encontra	 un	 exemplo	 na	 teoría	 do	 habitat	 de	 Jay	 Appleton;	
rexeita	 igualmente	 as	 posicións	 de	 esencialismo	 estético	 de	 Mircea	 Elliade,	
continuador	 de	 Jung,	 para	 se	 centrar	 nas	 posicións	 de	 Alain	 Roger	 e	 nas	 súas	
esixencias	 á	 hora	 de	 establecer	 ou	 non	 a	 consideración	 do	 concepto	 no	 interior	
dunha	cultura	dada:	que	a	paisaxe	estea	representada	lingüisticamente;	que	conte	
con	representacións	literarias	e	pictóricas;	que	se	traduza	na	creación	de	xardíns	
que	dean	conta	dunha	consideración	estética	da	paisaxe.		

	

Como	sinala	Vila	Vázquez	(2009,	174-175),	reseñista	da	obra	de	López	Sández,		

el	 espacio	 y	 el	 lugar	 tienen	 una	 importancia	 especial	 en	 la	
sociedad	 actual	 y	 que	 ocupan	 la	 que	 tuvo	 el	 tiempo	 con	
anterioridad.	 Recientemente,	 se	 llega	 a	 indicar	 la	 existencia	 de	 un	
espaciocentrismo.	De	este	hecho	y	de	 la	 estrecha	 relación	entre	el	
tiempo	 y	 el	 espacio,	 se	 deriva	 el	 análisis	 pormenorizado	 de	 los	
conceptos	 de	 espacio	 y,	 sobre	 todo,	 de	 paisaje	 como	 construcción	
histórica	y	cultural.	

[...]	

En	 el	 siglo	 XIX	 alcanza	 su	 apogeo	 semántico	 y	 formal	 con	 el	
romanticismo	 y	 el	 impresionismo,	 tras	 varios	 siglos	 de	
representación	a	través	de	la	cartografía,	la	pintura	de	paisajes	o	la	
aproximación	a	la	naturaleza	salvaje	(no	domesticada).	

[...]	

Todo	 parece	 indicar	 que	 el	 paisaje	 y	 el	 nacionalismo	 fueron	
originados	 por	 factores	 semejantes,	 de	 manera	 que	 podía	 haber	
históricamente	una	relación	de	retroalimentación	entre	los	dos.	

	

Temos	que	acordar,	pois,	que	a	paisaxe	non	só	se	ve	senón	que	tamén	se	mira,	
isto	 é,	 non	 é	 un	 producto	 da	 actividade	 sensorial	 do	 corpo,	 senón,	 da	 actividade	
intelectual	e	afectiva	da	psique.	A	paisaxe	é,	daquela,	unha	constructo	cultural.	A	
través	 dos	 ollos	 percíbese	 a	 natureza,	 o	 mundo,	 que	 é	 igual	 para	 todos,	 homes,	
animais,	xente	de	aquí	ou	de	acolá.	A	través	da	cultura	herdada	e	do	propio	pouso	
sentimental	e	existencial	percíbese	a	paisaxe.	Neste	sentido	temos	que	entender	as	
palabras	 de	 González	 Reboredo	 nos	Foros	do	 instituto	de	estudos	das	 identidades	
(2007,	17)	



A	paisaxe	 foi	 cambiante	 ao	 longo	 dos	 séculos,	 ou	 dos	milenios.	
Por	 razóns	 naturais,	 un	 cazador	 paleolítico	 que	 vivira	 hai	 15.000	
anos	 aquí,	 non	 recoñecería	 para	 nada	 a	 paisaxe	 actual	 como	 algo	
familiar,	entre	outras	cousas	porque	nos	vales	costeiros	onde	podía	
cazar	 cervos,	 agora,	 asolagados	 polo	mar,	 recóllense	 berberechos.	
Máis	 perto	 de	 nós,	 un	 campesiño	 do	 século	 XIV	 ou	 XV	 a	 penas	
recoñecería	como	propia	a	paisaxe	con	campos	de	millo	e	patacais,	
pois	 estes	 cultivos	 foron	 introducidos	 máis	 tarde.	 Tamén	 lle	
causaría	 rareza	 a	 un	 galego	 de	 hai	 150	 anos	 a	 paisaxe	 inzada	 de	
eucaliptais.	

Tendo	en	conta	o	anterior,	a	construción	da	paisaxe	que	se	fixo	
entre	os	s.	XIX	e	XX,	e	que	foi	elevada	á	categoría	"paisaxe	enxebre",	
ou	"paisaxe	da	 identidade	galega",	é	 froito	dunha	visión	 localizada	
no	 tempo.	 Iso	 non	 quere	 dicir	 que	 para	 nós,	 na	 actualidade,	 non	
poida	 conter	 unhas	 doses	 de	 verdade	 "necesaria"	 á	 hora	 de	
definírmonos	no	presente	e	de	ollar	cara	ao	futuro.	A	cuestión	creo	
que	 non	 se	 debe	 enfocar	 soamente	 dende	 a	 perspectiva	 de	 que	 a	
visión	da	paisaxe	de	hai	cen	anos	está	anticuada	ou	desaxustada	coa	
realidade.	 Paréceme	 que	 hai	 que	 levala	 por	 outro	 carreiro,	
preguntándonos	 se	 trazos	 desa	 paisaxe	 seguen	 a	 ser	 gratificantes	
no	presente	e	se,	en	consecuencia,	merece	a	pena	 facer	un	esforzo	
para	conservar	eses	trazos.	

	

Cando	Otero	dirixe	a	súa	ollada	cara	á	paisaxe,	de	Castela	e	de	Galicia,	ao	longo	
da	súa	viaxe	novelesca	a	través	dos	ollos	de	Solovio,	evidencia,	entre	outras,	unha	
cousa:	a	paisaxe	está	feita	con	palabras.	Con	Otero,	con	Solovio,	asistimos,	pois,	á	
construción	 dunha	 determinada	 paisaxe,	 unha	 paisaxe	 que	 el	 herda,	 como	
veremos,	dos	 seus	predecesores,	mais	 tamén	unha	paisaxe	que	deixará	en	herdo	
aos	seus	sucesores.	Porque	acontece	que,	tamén,	a	fundación	da	paisaxe	será	unha	
das	maneiras	de	construír	a	nación.	Temos,	por	 tanto,	esa	 “paisaxe	enxebre”,	esa	
“paisaxe	 da	 identidade	 galega”,	 posta	 a	medrar,	 construíndose	 ao	 tempo	 que	 se	
constrúen	as	ficcións	literarias	da	súa	xeración.	O	interesante	de	Solovio,	o	curioso	
de	Solovio,	é	que	adquira	a	súa	condición	de	personaxe	en	base	xustamente	a	iso:	a	
construción	da	paisaxe.	Solovio	é	o	viaxeiro,	o	constructor	da	paisaxe.		

Como	sinala	Vila	Vázquez	(2009,	176-177)	

El	 paisaje	 gallego	 es	 identificado	 con	 el	 cuerpo	 femenino.	 Este	
hecho	 posibilita	 dos	 aspectos.	 Por	 una	 parte,	 el	 imaginario	
paisajístico	 puede	 apropiarse	 de	 los	 valores	 estandarizados	 de	
belleza	de	 la	mujer,	 comúnmente	 reconocidos.	 Por	otra	parte,	 hay	
que	 tener	en	cuenta	que	 la	mujer,	en	una	sociedad	patriarcal,	está	
supeditada	 al	 hombre.	 De	 esta	 manera,	 la	 identificación	 con	 la	
figura	 femenina	 permite	 la	 consideración	 de	 Galicia	 como	
dependiente	 y	 en	una	posición	de	 inferioridad,	 con	 lo	 que	 la	 obra	



pudiera	 ser	 apoyada	 por	 el	 discurso	 dominante	 y	 tuviera	 una	
amplia	 acogida.	 Esto	 permitió	 que	 este	 punto	 de	 vista	 se	
multiplicase	 y,	 con	 él,	 su	 poder	 de	 transformación	 del	 imaginario.	
Sin	embargo,	no	pudo	romper	con	la	imagen	de	mujer	frágil	propia	
de	la	tradición	popular.	

[…]	

En	 Arredor	 de	 si,	 el	 paisaje	 y	 el	 camino	 son	 los	 elementos	
estructurantes	 de	 la	 novela.	 Representa	 una	 de	 las	 alegorías	
nacionales	más	 claras	de	 la	 literatura	 gallega:	 una	 escena	 frente	 a	
un	 mapa	 de	 Galicia	 y	 el	 recorrido	 por	 diferentes	 lugares	 del	
territorio	gallego.	El	viaje	del	protagonista	que	estudia	en	Madrid	y	
que	 acaba	 en	 Galicia	 simboliza	 la	 evolución	 desde	 el	 imaginario	
dominante	 (centrado	 en	 Castilla	 y	 España),	 hasta	 la	 alternativa	
discursiva	nacionalista.	Europa	y	el	Atlántico	son	el	modelo	a	imitar	
para	 la	 cultura	 gallega.	 La	 propia	 vuelta	 del	 protagonista	 por	 el	
Atlántico	 representa	que	ya	no	es	necesario	 volver	por	Castilla,	 lo	
que	supone	una	superación	del	imaginario	dominante	anterior.	

	

Otero	é,	como	demostrarán	os	seus	ensaios	posteriores	ao	respecto,	un	teórico	
da	 paisaxe.	 Non	 hai	máis	 que	 botar	 unha	 ollada	 aos	 reunidos	 postumamente	 no	
volume	 Sereno	 e	 grave	 gozo	 (1999)	 para	 vermos	 en	 que	 medida	 a	 paisaxe	
constituíu	para	el	un	tema	central	de	reflexión	ao	longo	de	toda	a	súa	existencia	e	
foi	 obxecto	 de	 especulación	 en	 centos	 de	 ocasións	 	 en	 calquera	 dos	 textos	 que	
publicou.	A	relación	que	se	dá	entre	Paisaxe	e	Habitante	é,	por	tanto,	non	un	relato	
da	 influencia	 que	 a	 Paisaxe	 puido	 ter	 sobre	 o	 Habitante,	 dándolle	 forma,	
determinando	 o	 seu	 xeito	 de	 estar	 no	 mundo,	 como	 tamén	 o	 xeito	 en	 que	 o	
Habitante	 interviu	sobre	a	Natureza,	 condicionado	polas	súas	necesidades	e	polo	
seu	 modo	 de	 vida.	 A	 paisaxe	 é,	 por	 tanto,	 unha	 constructo	 cultural	 en	 que	 se	
determina	 unha	 sociedade,	 alén	 das	 intervencións	 individualizadas	 que	 poida	
executar	unha	ou	outra	persoa	concreta.		

A	paisaxe,	ademais,	convértese	na	narrativa	modernista	nun	correlato	obxectivo	
do	 interior	 do	 personaxe.	 Trátase	 dun	 dos	 mecanismos	 básicos	 da	 narrativa	
simbolista	e	poderíamos	describilo	en	termos	narratolóxicos	como	o	uso	reiterado	
da	 función	 simbólica	 do	 espazo	 narrativo.	 Como	 é	 ben	 sabido,	 o	 espazo	 ten	 nos	
textos	 ficcionais	 tres	 funcionalidades	 básicas:	 referencial,	 narrativa	 e	 simbólica.	
Desde	o	punto	de	vista	 referencial	a	novela	 funciona	como	remitente	de	espazos	
realmente	 existentes	 e	 que	 son	 evocados	 de	 xeito	 fidedigno	 polo	 narrador,	 de	
maneira	que,	por	exemplo,	alguén	podería	repetir	a	viaxe	que	Solovio	leva	a	cabo	
na	novela,	mesmo	empregándoa	como	se	fose	unha	guía	de	viaxes.		

Desde	 o	 punto	 de	 vista	 narrativo	 a	 novela	 é	 unha	 novela	 de	 viaxes	 cunha	
estrutura	 circular,	 que	 comeza	 e	 remata	 no	mesmo	 punto,	 ao	 xeito	 de	mil	 e	 un	
relatos	anteriores	e	posteriores.	Un	personaxe	abandona	un	lugar,	deambula	polo	



mundo	 e	 regresa,	 finalmente,	 ao	 lugar	 do	 que	 partiu.	 Desde	 o	 punto	 de	 vista	
simbólico,	 a	 procura	 que	 o	 heroe	 leva	 a	 cabo	 a	 través	 do	 desprazamento	 vese	
reflectida	na	paisaxe	pola	que	ese	heroe	circula,	de	maneira	que	podemos	seguir	os	
sucesivos	 estados	de	 ánimo	do	personaxe	por	medio	dos	 lugares	que	 visita	 e	da	
evocación	que	vai	facendo	de	cada	un	deses	lugares.		

Esta	idea	da	paisaxe	ou	da	natureza	como	correlato	do	personaxe	contemplativo	
débese	a	Arthur	Schopenhauer.	Ou	esa	cando	menos	é	unha	das	conclusións	ás	que	
chega,	 no	 seu	 estudo	 sobre	 as	 implicacións	 narrativas	 do	 mundo	 como	
representación,	David	Ordóñez	García	(1996)	ao	analizar	as	relacións	e	influencias	
da	obra	do	filósofo	alemán	na	obra	de	Pío	Baroja.	E	por	aí	existen	tamén	unha	serie	
importante	 de	 coincidencias	 entre	Otero	 e	 Schopenhauer,	 como	 tamén	 as	 hai	 en	
Proust.	A	técnica	consiste	en	empregar	a	descrición	dun	obxecto	ou	dun	elemento	
tomado	da	realidade	(por	exemplo,	unha	paisaxe)	para,	a	través	da	interpretación,	
dar	conta	da	interioridade	da	voz	que	leva	a	cabo	a	interpretación.	Como	dirá,	anos	
máis	tarde,	a	psicanálise	post-estruturalista,	na	interpretación	o	que	se	desvela	é	o	
inconsciente	do	analista.		

Ademais	 esta	 interpretación	 ten	 pouco	 que	 ver	 coa	 cantidade	 e	 moito	 coa	
intensidade	 e	 coa	 calidade	 (outro	 motivo	 para	 vermos	 a	 oposición	 entre	 o	
positivismo	e	o	 irracionalismo)	na	medida	en	que	 son	os	pequenos	espazos	e	os	
espazos	concretos	aqueles	que	dan	lugar	ás	maiores	interpretacións	por	parte	de	
Solovio	que,	porén,	pode	percorrer	toda	Francia	e	toda	Alemaña	sen	levar	a	cabo	
unha	 analítica	 semellante	 á	 que	 executa	 nos	 arredores	 de	 Madrid,	 en	 Madrid	
mesmo	ou	por	 terras	de	Castela.	 Inman	Fox,	na	súa	análise	da	obra	de	Baroja,	El	
árbol	de	 la	ciencia,	 chega	á	 conclusión	de	que	esta	obra	non	é	outra	 cousa	que	a	
proxección	 da	 lectura	 da	 obra	 de	 Schopenhauer	O	mundo	 como	 vontade	 e	 como	
representación.		
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