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1. INTRODUCIÓN

1.1. O contexto histórico e social.

O	primeiro	terzo	do	século	XX	é	un	período	marcado	por	for-
tes	convulsións	e	grandes	transformacións	que	van	condicionar	
o	devir	histórico	mundial.

	Entramos	nunha	época	de	grandes	revolucións,	nun	tempo	
de	mudanzas	radicais.	A	Revolución	Rusa	de	1917,	a	revolución	
por	antonomasia,	consolida	as	ideas	do	socialismo	como	contra-
posición	ao	sistema	capitalista,	estabelecendo	unha	dicotomía	
que	condiciona	boa	parte	da	vida	do	século	XX.	A	Primeira	Gue-
rra	Mundial	–a	Grande	Guerra	(1914-1918)-,	suicidio	colectivo	en	
palabras	de	diversos	autores,	provoca	unha	crise	de	identidade	
que	dá	lugar	ao	nacemento	dunha	nova	orde	mundial	e	unha		
consciencia	crítica.

Entre	nós,	o	desastre	do	98	(Guerra	de	Cuba),	coa	perda	das	
colonias	ultramarinas,	instaura	un	estado		de	opinión	dominado	
polo	pesimismo	e	a	frustración.

A	absurda	e	cruenta	Guerra	do	Rif	 -Guerra	de	Marrocos	ou	
Guerra	de	África-	(1919-1926)	suscita	un	rexeitamento	crecente	
por	parte	da	poboación.	

Durante	 o	 período	 da	 Restauración	 borbónica,	 co	 deseño	
dun	modelo	liberal	de	Estado,	España	vive	un	incipiente	desen-
volvemento	industrial,	entre	fames	e	epidemias.

Atraso	económico	e	miseria,	emigración	a	América,	dominio	
de	fidalgos	e	eclesiásticos	conforman	a	herdanza	socio-econó-
mica	do	século	XIX	en	Galiza.

Os	campesiños	comezan	a	organizarse	–sociedades	agrarias	
e	 sindicatos	 agrícolas-	 e	 a	 mobilizarse	 masivamente,	 guiados	
por	 Basilio	 Álvarez,	 párroco	 de	 Beiro	 (Ourense)	 –fundador	 de	
Acción	Gallega	no	1910-	e	perseguen	a	supresión	dos	 foros,	a	
propiedade	plena	das	terras	que	traballan	e	a	desaparición	do	
caciquismo.	 Paralelamente	 ás	 conquistas	 do	 campesiñado	 vai	
esmorecendo	a	fidalguía	rural.

Ao	mesmo	tempo,	consolídase	unha	pequena	burguesía	in-
dustrial	e	financeira,	vinculada	á	industria	conserveira,	á	constru-
ción	naval,	ao	comercio	e	os	negocios	derivados	da	emigración.

Dáse	un	tímido	incremento	da	poboación	urbana,	dedicada	
a	actividades	industriais	e	mercantís,	transportes	e	servizos,	que	
vén	alterar	a	ríxida	estrutura	social	establecida	desde	tempo	in-
memorial.

A	fundación	das	 Irmandades	da	Fala	 (1916)	marca	o	nace-
mento	do	nacionalismo	galego.	Na	primeira	Asemblea	Nacio-
nalista	(Lugo,	1918)	defínense	as	reivindicacións	fundamentais:	
autonomía	 integral,	 oficialización	 da	 lingua	 e	 un	 posto	 para	
Galiza	 na	 Sociedade	 de	 Nacións	 de	 Xenebra.	 Na	 asemblea	 de	
Monforte	(1920)	confróntanse	dúas	tendencias:	a	política	(Peña	
Novo)	 e	 a	 cultural	 (Vicente	 Risco).	 Imponse	 a	 liña	 culturalista	
(grupo	Nós).

A	 ditadura	 de	 Primo	 de	 Rivera	 	 provoca	 a	 paralización	 das	
actividades	políticas	dos	nacionalistas	galegos.

No	ano	1931	fúndase	o	Partido	Galeguista,	que	aglutina	di-
versas	agrupacións	nacionalistas;	o	seu	obxectivo	fundamental	
é	a	consecución	da	autodeterminación	para	Galiza,	coa	elabora-
ción	do	Estatuto	de	Autonomía		e	a	súa	aprobación	case	unáni-
me	no	referendo	de	1936.

Eironciño	dos	Cabaleiros
Fondo	documental	Fundación	Vicente	Risco
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1.2. Ourense: 1900 – 1930.

Na	mudanza	de	século,	Ourense	segue	a	ser	unha	cidade-
aldea,	con	hortas	e	viñas	que	chegan	á	alameda	ou	á	catedral	
e	 casas	 con	 boas	 adegas.	 Moitas	 familias	 teñen	 importantes	
posesións	agrícolas	na	periferia	urbana.	As	crises	vitícolas	pro-
vocadas	 polo	 mildeu	 e	 a	 filoxera	 acrecentan	 a	 emigración	 a	
América.

No	ano	1900,	Ourense	ten	pouco	máis	de	15.000	habitantes,	
a	metade	deles	analfabetos	(é	a	cidade	galega	con	menos	po-
boación	nesta	altura).

Comezan	a	chegar	os	grandes	adiantos	do	século:	 instá-
lase	no	tellado	dun	edificio	da	Praza	Maior	a	primeira	central	
telefónica;	a	iluminación	pública	data	do	1895	(no	1905	cons-
titúese	 a	 Sociedad	 Eléctrica	 de	 Orense);	 a	 chegada	 do	 tren	
(1881)	e	a	construción	da	estrada	de	Madrid	–a	ponte	Nova	
inaugúrase	no	1918-		propician	o	asentamento	de	comercian-
tes	foráneos	que	se	dedicaban	antes	á	venda	ambulante,	nun	
proceso	de	colonización	que	vai	perturbar	a	harmonía	social	
da	pequena	cidade.	Vicente	Risco	escribía	no	1925:	“Ourense	
es	la	ciudad	mejor	iluminada	de	Galicia	y	una	de	las	mejores	
de	España.”

A	Casa	do	Concello	constrúese	no	ano	1891.	No	1897	abre	as	
súas	portas	o	Centro	Provincial	de	Instrucción	–hoxe	IES	Ramón	
Otero	 Pedrayo-,	 onde	 se	 instala	 tamén	 a	 Biblioteca	 Municipal	
(18.000	volumes),	o	Museo	Provincial	e	 a	 Comisión	 	de	 Monu-
mentos,	que	preside	o	catedrático	e	estudoso	Marcelo	Macías,	
extraordinario	orador.

Proliferan	 as	 publicacións	 xornalísticas:	 El Eco de Orense,	 El 
Miño, El Heraldo Gallego	(Lamas	Carvajal),	La Zarpa	(Basilio	Álva-
rez),	La Región	(1910),	etc.

Comezan	 as	 proxeccións	 cinematográficas	 no	 Teatro	 Prin-
cipal	e	créase	o	Ateneo,	co	fin	de	dinamizar	a	vida	cultural	da	
cidade.

Os	traballadores	comezan	a	organizarse,	ora	en	sindicatos	de	
clase,	ora	en	sociedades	de	orientación	católica.	As	sociedades	
agrarias,	animadas	pola	oratoria	do	crego	Basilio	Álvarez,	estén-

dense	por	toda	a	provincia.	No	ano	1909	prodúcese	en	Oseira	
violento	enfrontamento	entre	os	campesiños	e	a	Garda	Civil;	a	
morte	de	nove	veciños	provoca	unha	vaga	de	manifestacións.	
Sucédense	as	protestas	e	as	folgas	pola	carestía	da	vida	e	os	sa-
larios	baixos.

As	 tendencias	 políticas	 monárquicas	 conviven	 cos	 move-
mentos	agraristas		e	novas	formacións	de	orientación	socialista	
e	nacionalista.	A	alternancia	gobernamental	entre	políticos	con-
servadores	e	liberais	ten	como	representantes	máis	significados	
en	Ourense	o	deputado	Bugallal	(conservador)	e	Vicente	Pérez	
(liberal).

A	cidade	comeza	a	espreguizarse	e	esténdese	para	alén	dos	
seus	 límites	 seculares:	 rúa	 Paz	 Nóvoa	 –hoxe	 do	 Paseo-,	 rúa	 do	
Progreso,	Campo	da	Feira	–actual	parque	de	San	Lázaro-,	barrio	
do	Couto,	etc.	No	1915	comezan	as	obras	do	emblemático	Hotel	
Roma,	proxectado	por	Daniel	Vázquez	Gulías,	un	dos	arquitectos	
ourensáns	máis	destacados	do	século.

Desde	o	rexionalismo	tradicionalista	de	Alfredo	Brañas,	emer-
xe	o	movemento	nacionalista	a	raíz	da	creación	das	Irmandades	
da	Fala.	A	de	Ourense	(1918)	conta	con	figuras	senlleiras	como	
Losada	 Diéguez,	 Vicente	 Risco,	 Florentino	 L.	 Cuevillas	 e	 Otero	
Pedrayo,	que	han	ter	un	protagonismo	crecente	na	acción	po-
lítica	e	cultural	(Grupo	Nós,	Seminario	de	Estudos	Galegos,	etc.).	
Instalados	nunha	concepción	católica	do	mundo,	esfórzanse	por	
conciliar	tradición	e	modernidade;	partidarios	da	vida	da	aldea	
–sen	contaminación-	e	do	campesiñado,	depositario	das	esen-
cias	nacionais,	propugnan	a	redención	dos	foros	e	a	formación	
de	cooperativas	agrícolas.

A	ditadura	do	xeneral	Primo	de	Rivera	(1923)	é	saudada	de	
forma	entusiasta,	percibida	como	solución	contra	o	caciquismo.	
No	ano	1924	celébrase	un	acto	solemne	de	afirmación	e	apoio	
ao	 Directorio	 Militar;	 as	 forzas	 vivas	 da	 cidade	 asócianse	 na	
Unión	Patriótica.	

En	palabras	do	historiador	Núñez	Seixas,	Calvo	Sotelo,	pro-
totipo	do	cacique	–elixido	deputado	polo	distrito	do	Carballiño	
en	 sucesivas	 eleccións,	 chega	 á	 cúpula	 da	 Administración	 coa	
ditadura-,	teceu	unha	sólida	rede	clientelar	na	provincia;	o	seu	
partido,	Renovación	Española,	representa	a	dereita	máis	rancia	
e	radical.
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Máis	adiante,	o	 rexeitamento	da	ditadura	tradúcese	no	pe-
chamento	do	comercio,	manifestacións	de	obreiros	e	estudan-
tes	e	redacción	dun	manifesto	de	protesta,	con	motivo	da	visita	
á	cidade	do	xeneral	ditador	e	do	político	ourensán.

Comerciantes	 e	 banqueiros	 foráneos	 –procedentes	 de	 Za-
mora,	León,	Valladolid,	etc-	 instálanse	por	volta	da	Praza	Maior,	
outrora	Praza	do	Campo.	Máis	tarde,	han	ir	trasladando	os	seus	
estabelecementos	á	dinámica	rúa	do	Progreso.

Trátase	de	bancas	familiares,	como	a	de	Romero,	a	de	Pereiro	
Rey,	...	O	sector	comercial	–Simeón	García,	Ramón	París,	Tabarés,	
Francisco	de	las	Cuevas,	Francisco	Villanueva...,	-opta,	de	entrada,	
polos	tecidos,	a	alimentación	e	a	ferraxaría.		

Os	 cafés	 cantantes,	 onde	 actúan	 as	 máis	 celebradas	 cuple-
tistas,	acompañadas	con	piano,	violín	ou	clarinete,	despertan	a	
paixón	da	clientela:	Arenal,	 	Mercantil,	Royalty,	La	Coruñesa,	La	
Bilbaína...

Durante	este	período,	Ourense	é	unha	cidade	con	marcada	
presenza	eclesiástica,	que	se	engalana	para	recibir	os	seus	bis-
pos.	Sociedade	moi	estratificada	e	clasista.	As	clases	populares	e	
as	altas	teñan	rutas	diferenciadas	para	os	seus	paseos;	os	fidal-
gos	tradicionais	non	gustan	dos	burgueses	foráneos.

Na	madrugada	do	8	de	decembro	do	1927,	un	 incendio	
no	Centro de Instrucción Provincial	destrúe	a	maior	parte	dos	
volumes	da	Biblioteca	Pública	e	dos	fondos	bibliográficos	do	
Museo	Provincial.	A	sociedade	ourensá	mobilízase	para	recu-
perar	a	 institución,	promovendo	unha	campaña	de	doazón	
de	libros.

1.3. O marco literario europeo.

Hai	unha	serie	de	elementos	decimonónicos	que	anuncian	
o	novo	século:	a	modernidade	lírica	de	Beaudelaire;	o	legado	de	
grandes	pensadores	que	cuestionan	a	realidade	vixente:	Kierke-
gaard,	Marx,	Nietzsche;	a	literatura	xermánica,	entre	esteticista	e	
naturalista,	que	se	adianta	a	formular	interrogantes	e	pon	un	pé	
no	escepticismo.

O	médico	austríaco	Sigmund	Freud,	creador	da	psicoanálise,	
profunda	 no	 estudo	 da	 psicoloxía	 humana.	 As	 súas	 contribu-

cións	á	definición	do	inconsciente	e	o	subconsciente,	o	mundo	
onírico,	a	sexualidade,	os	desexos	ou	o	ego	teñen	grande	reper-
cusión	nas	ciencias	sociais,	as	artes	e	a	literatura.

Asistimos	á	aparición	de	novas	linguaxes	ou	a	unha	intensa	re-
novación	destas:	vangardas	poéticas,	artes	plásticas	-o	non	figura-
tivismo	ou	formulismo-,	concepción	e	formulación	da	ciencia,	etc.

Descuberta	singular	é	a	toma	de	consciencia	da	linguaxe	
como	 forma	 fáctica	 de	 calquera	 realización	 humana,	 que	
ten	no	escritor	irlandés	James	Joyce	o	seu	máis	sinalado	re-
presentante.

O	lingüísta	Ferdinand	de	Saussure	(1857-1913),	co	seu	Cours 
de linguistique générale	(1916),	inaugura	as	modernas	teorías	in-
terpretativas	da	linguaxe.

En	Francia,	o	escritor	Marcel	Proust	(1871-1922)	cerra	o	tem-
po	 do	 subxetivismo	 romántico	 coa	 monumental	 obra	 À la re-
cherche du temps perdu	(1913	-	1927	).	

Franz	 Kafka	 (1883-1924),	 admirado	 por	 Jorge	 Luis	 Borges,	
que	expresa	as	arelas	e	angustias	do	ser	humano	cunha	visión	
caricaturesca	–	O proceso, O castelo, A metamorfose-,	antecipa	o	
repertorio	de	conflitos	da	sociedade	moderna,	que	vive	entre	o	
enxeño	e	o	pesadelo;	símbolo	dos	males	do	mundo	actual,	ex-
presión	da	fraxilidade	da	liña	divisoria	entre	realidade	e	ilusión.	
O	adxectivo	“kafkiano”	define	situacións	que	lembran	as	reflecti-
das	nas	súas	narracións.

James	 Joyce	 (1882-1941)	 pode	 ser	 definido	 como	 a	 au-
toconsciencia	da	linguaxe.	Preséntanos	a	realidade	humana	
sentida	 como	 linguaxe;	 é	 a	 voz	 do	 pensamento	 con	 toda	 a	
súa	 fluidez.	 Ulises (1922),	 obra	 mestra	 da	 narrativa	 do	 sécu-
lo	 XX,	 peripecia	 existencial	 de	 Stephen	 Dedalus	 e	 Leopold	
Bloom,	é	un	exercicio	de	verbalización	e	de	nudismo	da	me-
diocridade	da	condición	humana,	á	vez	que	parodia	de	esti-
los	alleos	ou	de	tons	xornalísticos;	unha	fantasía	entre	teatral	
e	cinematográfica.

Guillaume	Apollinaire	(1880-1918)	preludia	cos	seus	Calligra-
mmes	a	escrita	automática	–libre	do	control	da	razón	e	de	pre-
ocupacións	 estéticas	 ou	 morais-	 do	 surrealismo.	 André	 Breton	
(1896-1966)	–Manifesto surrealista	 (1924)-,	Louis	Aragon	(1897-
1982)	e	Paul	Éluard	(1895-1952)	son	os	máis	significados	autores	
da	vangarda	poética	francesa.
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O	 poeta	 italiano	 Marinetti	 (1876-1944),	 que	 acaba	 caendo	
na	arañeira	do	fascismo,	é	o	fundador	do	futurismo,	que	exalta	
a	máquina,	a	velocidade	e	o	progreso.	En	Rusia,	o	poeta	e	dra-
maturgo	Maiakovski	(1893-1930),	aliñado	de	entrada	na	estética	
futurista,	critica	con	dureza	a	burguesía.

Fernando	Pessoa	(1888-1935),	a	voz	máis	orixinal	e	profunda	
do	lirismo	portugués	moderno,	desperta	fascinación	inusitada.	
Cos	 seus	 heterónimos	 –Ricardo	 Reis,	 Alberto	 Caeiro,	 Álvaro	 de	
Campos,	Bernardo	Soares-	forma	como	unha	literatura	enteira,	
un	conxunto	de	autores,	que	procura	unha	despersonalización	
total.	A	súa	creación	–	o	Livro do Desassossego	ocupa	lugar	pre-
minente-	é	unha	reflexión	intensa	sobre	a	relación	entre	verda-
de,	existencia	e	identidade.

Valle-Inclán	(	1866-1936)	é	figura	relevante	da	literatura	es-
pañola.		A	súa	obra	narrativa	–Tirano Banderas, as Sonatas-	bebe	
no	modernismo.	Co	poemario	La Pipa de Kif	(1919),	Valle-Inclán	
entra	na	estética	do	grostesco,	do	esperpéntico.	A	súa	produción	
dramática	–Luces de bohemia	(1920),	Martes de Carnaval	(1930)-	
ofrece	unha	visión	deformada	da	realidade,	por	medio	da	paro-
dia,	a	humanización	de	obxectos	e	animais	e	a	deshumanización		
dos	personaxes.

No	 ensaio	 Nós, os inadaptados	 (1933),	 Vicente	 Risco	 deixa	
constancia	das	súas	preferencias	literarias	e	filosóficas.

“De	 Inglaterra,	 liamos,	 en	 traduciós,	 a	 Ruskin,	 Carlyle,	
Swimburne,	Rosetti,	e	dos	escritores	de	 lingua	 inglesa,	por	
riba	de	todos,	a	Edgar	Poe.	Mais	xa	digo,	as	nosas	 lecturas	
predomiñantes	eran	francesas:	en	poesía,	Beaudelaire,	Ver-
laine,	Mallarmé,	Rimbaud,	Laforgue;	en	novela	e	conto,	Huys-
manns,	Peladan,	Jean	Lorrain,	Rachilde;	na	crítica,	Remy	de	
Gourmount;	no	teatro,	Maeterlinck.	Aínda	nesto,	tiñamos	a	
Ibsen	 e	 máis	 a	 d’Annunzio,	 único	 italiano	 que	 entraba	 na	
nosa	preferenza.	Os	nosos	filósofos	eran	Nietzsche,	e	algús	
místicos	que	nos	descubría	Maeterlinck,	como	Ruysbroeck	
o	 ademirábel,	 Novalis,	 Emerson,	 Ernesto	 Hello.	 Despoixas	
procurabamos	outros	escritores	máis	raros	aínda:	León	Bloy,	
o	Conde	de	Leautreamont.	Dos	exóticos,	Omar	Khayyan	de	
Nischapur,	 e	 máis	 tarde	 Rabindranath	 Tagore.	 Hespañol,	
moi	 pouco:	 Ganivet,	 por	 riba	 de	 todo,	 e	 os	 primeiros	 mo-
dernistas;	dos	portugueses,	Eça	de	Quierós,	Lopes	Vieira,	e	

principalmente	Eugenio	de	Castro;	algús	catalás:	Maragall,	o	
Xenius	da	primeira	época,	o	esquecido	Diego	Ruíz.	De	Amé-
rica,	Rubén	Darío	e	algús	arxentinos	raros	que	non	lembra	
ninguén.”

1.4. Panorama literario galego.

As	manifestacións	literarias	galegas	deste	período	móvense	
entre	a	continuidade	–temática	e	estilística-	e	a	renovación.

A	creación	poética,	fiel	á	tradición	cultural,	incorpora	algúns	
elementos	modernistas	(simbolismo,	saudosismo).	Noriega	Vare-
la	(1869-1947),	influenciado	polo	franciscanismo	de	Teixeira	de	
Pascoaes,	canta	a	natureza	deshabitada	da	montaña	(Do ermo,	
1920).	Ramón	Cabanillas	(1876-1959),	figura	de	grande	proxec-
ción	literaria	na	época,	intégrase	nas	Irmandades	da	Fala	e	alenta	
as	mobilizacións	agrarias.	Obras	como	Vento mareiro	(1915),	Da 
terra asoballada (1917)	ou	Na noite estrelecida	(1926)	actualizan	
a	poética	dos	autores	do	Rexurdimento	e	son	representativas	da	
variedade	temática	e	estilística	da	súa	produción.

No	ano	1920,	o	poeta	Manuel	Antonio	e	o	pintor	Álvaro	Ce-
breiro	dan	a	coñecer	o	manifesto	“Máis Alá”,		en	consonancia	coas	
novas	propostas	innovadorass	que	se	estenden	por	Europa.

Tres	correntes		recrean,	en	maior	ou	menor	medida,	a	tradición	lírica:
1.	 O	 neotrobadorismo	 imita	 a	 estética	 das	 cantigas	 medie-

vais	galego-portuguesas	(Fermín	Bouza	Brey	–1901-1973-	e	Ál-
varo	Cunqueiro	–1911-1981-).

2.	O	neovirxilianismo	canta	a	harmonía	da	natureza	(Aquilino	
Iglesia	Alvariño	–1909-1961-	e	Xosé	Mª	Díaz	Castro-1914-1979).

3.	O	hilozoísmo	(animismo)	exalta	a	natureza	animada	(Luís	
Amado	Carballo	-1901-1927-:	Proel,	1927;	O galo,	1928).

Outras	dúas	tendencias	seguen	de	maneira	máis	precisa	os	
principios	da	renovación:

1.	 O	 creacionismo	 entende	 a	 composición	 poética	 como	
unha	creación	autónoma.	Manuel	Antonio	(1900-1930)	-De ca-
tro a catro.	Follas dun diario d’abordo,	1928	(unha	das	alfaias	das	
nosas	letras)-	é	a	voz	lírica	máis	orixinal	e	profunda	da	época.

2.	 O	 surrealismo	 ten	 escasa	 repercusión	 nas	 letras	 galegas	
(Álvaro	Cunqueiro:	Poemas do Si e do Non,	1933).
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Na	narrativa,	dáse	unha	evolución	sen	precedentes,	desde	a	
novela	histórica	de	Antonio	López	Ferreiro	(1837-1910)	até	o	na-
cemento	da	prosa	moderna,	obra	dos	integrantes	do	grupo	Nós	
(Vicente	Risco,	Otero	Pedrayo	e	Castelao).

Ramón	Otero	Pedrayo	(1888-1976)	é	un	dos	máis	prolíficos	
escritores	 da	 historia	 da	 literatura	 galega:	 Os camiños da vida	
(1928),	intensa	crónica	da	decadencia	da	fidalguía	rural,	e	Arredor 
de si	(1930),	relato	da	conversión	dos	esteticistas	ao	galeguismo,	
son	obras	de	referencia	da	súa	fecunda	produción	narrativa.

Alfonso	D.	Rodríguez	Castelao	(1886-1950)	é	un	creador	po-
lifacético,	que	desperta	a	admiración	e	a	paixón	da	xente.	Cou-
sas	(1926)	e	Os dous de sempre	(1934)	son	fermosos	textos	que	
reflicten	a	sensibilidade	humana	e	a	capacidade	do	autor	para	
interpretar	a	psicoloxía	popular	e	denunciar	as	inxustizas	sociais.	
O	seu	ensaio	Sempre en Galiza	(1944)	segue	a	ser	unha	obra	fun-
damental	para	a	análise	e	o	coñecemento	da	realidade	galega.

Rafael	 Dieste	 (1899-1981)	 contribúe	 decisivamente	 á	 reno-
vación	do	relato	breve	(Dos arquivos do trasno,	1926).	

Desde	as	Irmandades	da	Fala	promóvese	a	creación	dramá-
tica.	O	teatro	galego	coñece	un	impulso	considerábel:	 	Ramón	
Cabanillas	(O Mariscal),	Otero	Pedrayo	(A Lagarada; Rosalía);	Cas-
telao	(Os vellos non deben de namorarse);	Vicente	Risco	(O bufón 
de El-Rei);	Rafael	Dieste	(A fiestra valdeira).

2. VICENTE RISCO

2.1. Perfil biográfico.

Vicente	Martínez	Risco	y	Agüero	nace	en	Ourense,	na	rúa	da	
Paz	–rúa	de	escritores-	no	ano	1884,	no	seo	dunha	familia	aco-
modada.

Rapaz	 de	 saúde	 delicada,	 amigo	 de	 sempre	 de	 Otero	 Pe-
drayo,	realiza	estudos	de	Dereito	na	Universidade	de	Santiago,	
licenciándose	no	1906.	Ingresa	no	corpo	de	funcionarios	de	Fa-
cenda,	ao	que	tamén	pertence	seu	pai.
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Participa	na	tertulia	de	Marcelo	Macías	na	Comisión	de	Mo-
numentos.	Le	os	autores	decadentistas	franceses	e	ingleses,	que	
o	levan	ao	gusto	polo	ocultismo	e	o	orientalismo,	o	budismo	e	
a	teosofía.

No	1910	Risco	comeza	a	colaborar	no	xornal	El Miño	–artigos	
moi	 críticos	 coa	 sociedade	 burguesa-,	 cos	 pseudónimos	 Rujú	
Sahib	e	Polichinela	e	co	propio	nome.	Sente	admiración	polo	es-
critor	indio	Rabindranath	Tagore.	Tres	anos	máis	tarde,	marcha	a	
Madrid	para	estudar	Maxisterio;	un	dos	seus	profesores	é	Ortega	
e	Gasset.	Alí	entra	en	contacto	coas	tendencias	vangardistas.

No	1916	volta	a	Ourense	como	catedrático	de	Historia	da	Es-
cola	de	Maxisterio.	Un	ano	despois	funda,	con	Arturo	Noguerol,	
a	 revista	 literaria	 La Centuria,	 antecedente	 de	 Nós	 e	 comeza	 a	
colaborar	en	A Nosa Terra.	Mercé	á	influencia	do	catedrático	Lo-
sada	Diéguez,	entra	nas	Irmandades	da	Fala	e	no	galeguismo	–a	
etapa	máis	fecunda	da	súa	existencia-.	Risco	convértese	axiña	en	
líder	e	teórico	do	nacionalismo	galego.	No	ano	1919	publica	en	
A Nosa Terra “Teoría	do	nazonalismo	galego”.	O	texto	que	recolle	
os	fundamentos	teóricos	da	súa	concepción	galeguista	é	Teoría 
do nacionalismo galego (1920),	 ideario	das	Irmandades	da	Fala.	
Director	literario	da	revista	Nós	(1920-1936),	na	que	chega	a	pu-
blicar	máis	de	cen	traballos,		e	director	da	sección	de	Etnografía	
e	Folclore	do	Seminario	de	Estudos	Galegos.

No	1922,	casa	con	Mª	Carme	Fernández	Gómez,	de	Allariz.	No	
1923	nace	a	primeira	filla,	que	morre	aos	tres	anos.	Nace	seu	fillo	
Antón	no	1926.

Vicente	Risco	é	concelleiro	da	cidade	e	deputado	provincial	
durante	pouco	máis	dun	ano,	entre	1924	e	1925.

No	ano	1925	ingresa	na	Real	Academia	Galega,	co	discurso	
“Un	caso	de	Lycantropía”.

Nun	primeiro	instante,	Risco	saúda	ilusionado	a	ditadura	de	
Primo	de	Rivera.

No	ano	1930	viaxa	a	Alemaña	para	seguir	un	curso	de	Etno-
grafía	na	Universidade	de	Berlín.	A	aventura	europea,	que	o	mar-
ca	ideoloxicamente,	fica	recollida	en	crónicas	xornalísticas	de	Nós	
–“Da	Alemaña”-	e	logo	no	libro	Mitteleuropa	(1934).	Fala	de	Ale-
maña	como	unha	sociedade	“decadente,	materialista,	estragada	
polo	marxismo,	polo	freudismo,	polo	nudismo,	polo	capitalismo”.

Risco	e	Otero	Pedrayo	fundan	o	Partido	Nazonalista	Republi-

cán	Ourensán	para	concorrer	ás	eleccións	de	1931.
Risco	 encabeza	 un	 grupo	 de	 galeguistas	 que	 publican	 un	

manifesto	de	defensa	da	Igrexa	Católica.	Comezan	as	desavinzas	
e	os	enfrontamentos	co	Partido	Galeguista,	que	acaba		abando-
nando	para		se	integrar	na	Dereita	Galeguista.

Perante	 o	 levantamento	 militar	 do	 36,	 Risco	 agáchase	 no	
silencio.	 Desde	 o	 1937	 dirixe	 a	 revista	 católica	 Misión.	 Un	 ano	
despois	comeza	a	colaborar	no	xornal	La Región	con	artigos	de	
exaltación	dos	sublevados	e	dos	novos	tempos.	É	director	da	Es-
cola	Normal	de	Ourense.	Abandona	o	galego	e	escribe	só	en	es-
pañol.	Mora	en	Pamplona	durante	un	tempo;	no	1945	múdase	a	
Madrid,	á	procura	dunha	gloria	literaria	que	non	chega.	Retorna	
a	Ourense	no	1948.	Compaxina	a	docencia,	a	actividade	xorna-
lística	e	a	tarefa	literaria	e	investigadora.

No	 ano	 1952	 fica	 finalista	 do	 Premio	 Nadal	 coa	 novela	 La 
puerta de paja	 (1953),	 que	 obtén	 magníficas	 críticas.	 Traduce	
para		o	galego	a	novela	de	Camilo	José	Cela	La familia de Pascual 
Duarte,	que	se	publica	no	1962,	con	dez	anos	de	retraso.

Vicente	Risco	gusta	das	tertulias	nos	cafés	–Roma,	El	Cortijo,	
Parque-	e	no	Bar	Tucho,	que	el	rebautizou	como	Volter	(“Os	Artis-
tiñas”).	Carlos	Casares,	biógrafo	e	amigo	do	escritor,	trasládanos	
esta	semblanza:

“Don	Vicente,	autoridade	 indiscutible	na	tertulia,	querido	e	
respectado	por	todos.	(...)

A	 pesar	 dos	 anos,	 daba	 a	 sensación	 de	 ser	 un	 home	 novo,	
intelectualmente	curioso	e	moderno,	sen	prexuízos,	polo	menos	
en	materia	artística,	ó	contrario	do	que	sucedía	no	terreo	relixio-
so,	no	que	profesaba	unha	fe	elemental	e	sinxela,	nutrida	en	par-
te	da	cultura	popular	que	el	tanto	estimaba.”

Risco	 xubílase	 da	 actividade	 docente	 no	 1954.	 Morre	 no	
ano	 1963,	 poucos	 días	 despois	 de	 lle	 ser	 concedida	 a	 Medalla	
de	Afonso	X.	Os	seus	restos	mortais	están	soterrados	no	campo-
santo	de	Allariz	(Ourense),	localidade	onde	se	creou	a	fundación	
que	garda	e	difunde	o	seu	legado.
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2.2. Perfil ideolóxico.

A	complexa	e	controvertida	personalidade	de	Vicente	Risco	
dá	lugar	a	polémicas	incesantes.	Hai	unha	manifesta	diverxencia	
entre	a	percepción	próxima	e	a	percepción	distante	que	proxec-
ta	a	figura	do	escritor.

O	propio	escritor	autodefínese	como	heterodoxo	en	todo,	fóra	da	
relixión,	conforme	o	seu	lema	de	vida:	“ser	diferente	é	ser	existente.”

Antón	Risco	define	seu	pai	como	unha	personalidade	com-
plexa,	 atormentada,	 contraditoria	 (a	 obra	 é,	 en	 boa	 medida,	
proxección	da	vida).	Tamén	ten	manifestado	que	seu	pai	se	sen-
tía	como	un	exiliado	no	seu	tempo	e	no	seu	propio	país.

A	súa	visión	do	mundo	resulta	da	converxencia	de		dúas	ten-
dencias:	 a	 crise	 de	 consciencia	 no	 ámbito	 europeo;	 as	 bruscas	
transformacións	da	sociedade	galega.

A	 ideoloxía	 de	 Risco	 presenta	 afinidades	 con	 moitos	 inte-
lectuais	 europeos	 que	 ,	 desde	 o	 irracionalismo	 (Splenger,	 Nie-
tzsche)	e	o	pesimismo	(Schopenhauer),	teñen	unha	percepción	
agónica	da	modernidade.

Millán	Otero	entende	que	hai	unha	serie	de	constantes	inal-
terábeis	no	pensamento	de	Vicente	Risco:

a)	Individualismo	e	elitismo	intelectual	(Nietzsche):	contrario	
ás	masas	e	á	igualdade	social.

b)	Irracionalismo	e	crítica	da	ciencia	(Nietzsche,	Splenger,	Berg-
son,	Schopenhauer):	crítica	da	ciencia	e	da	técnica;	rexeitamento	
do	positivismo,	que	leva	á	deshumanización	e	a	decadencia.

c)	Historicismo	e	culturalismo	(Splenger):	concepción	do	es-
pírito	como	elemento	configurador	da	cultura;	concepción	cícli-
ca	da	historia.

d)	Espiritualismo	e	relixiosidade:	vivencia	radical	da	relixión.
e)	Misticismo:	retorno	ao	mito	como	auténtica	forma	de	co-

ñecemento.
De	aí,	a	súa	visceral	oposición	á	modernidade	e	ao	capitalis-

mo.	A	súa	teoría	nacionalista	ten	unha	base	tradicional	e	relixio-
sa,	pois	que	a	identidade	do	país	vén	dada,	de	maneira	especial,	
pola	tradición	e	a	cultura.

O	seu	texto	“Preludio	a	toda	estética	futura”	(La Centuria,	1917)	

expresa	 a	 repulsa	 polas	 culturas	 mediterráneas	 e	 a	 fascinación	
polas	culturas	orientais,	célticas	e	eslavas,	á	vez	que	a	convicción	
de	que	a	intuición	é	a	fórmula	de	adquisición	do	verdadeiro	coñe-
cemento.	Kierkegaard	fala	dunha	forma	de	existencia	estética.

A	procura	da	orixinalidade	intelectual	combínase	coa	actitu-
de	e	a	estética	do	dandy.	A	arte	é	concibida	como	evasión	–l’art 
pour l’art-	e	como	creación	defensiva	contra	un	mundo	hostil.

No	ensaio	Nós, os inadaptados	(1933),	crónica	da	conversión	
ao	 galeguismo	 –Florentino	 L.	 Cuevillas:	 Dos nosos tempos;	 Ra-
món	Otero	Pedrayo:	Arredor de si-,	Vicente	Risco	deita	moitas	das	
claves	da	súa	ideoloxía:

“Eu	 caracterizaría	 aos	 homes	 do	 meu	 tempo,	 preocupados	
polas	cousas	do	esprito,	decindo	que	eramos	–e	somos-	os	au-
ténticos	vencidos da vida.	Moito	máis	vencidos	do	que	Eça	e	que	
Ramalho.	Insatisfeitos,	non	conformistas,	de	cote	rebeldes.	Ven-
cidos	da	vida	por	inadaptados.	(...)

O	noso	esprito	zugóu	desas	fontes	unha	ideoloxía	vaga,	non	
ben	determiñada,	cecáis	contraditoria,	que	entrou	en	nós	fonda-
mente	e	pra	sempre,	e	pouco	e	pouco,	paseniñamente	foi	collen-
do	corpo	e	determiñóu	o	que	habíamos	ser,	pensar	e	sentir.”

O	tipo	literario	que	mellor	expresa	esta	realidade	é	Des	Essein-
tes,	personaxe	de	A rebours	(“ao	revés”),	de	Huysmanns,	que	pinta	e	
doura	a	cuncha	da	tartaruga	como	emblema	do	seu	esteticismo.

“Individualistas”,	“exostistas”,	“orientalistas”,	“elitistas”,	“pesimis-
tas”,	 “centrífugos”,	 “introvertidos”,	 “irracionalistas”,	 “neorrománti-
cos”,	“humanistas”,	“animistas”,	“egocentristas”	son	adxectivos	ca-
racterizadores	da	súa	personalidade.

Grande	coñecedor	da	riqueza	mitolóxica	galega,	Vicente	Ris-
co	sente	paixón	polo	misterio,	polo	oculto,	polo	enigmático	(o	
misterio	da	vida	e	do	mundo).	Paralelamente,	ten	grande	afec-
ción	ao	Entroido,	o	circo,	as	feiras	e	as	festas,	en	consonancia	cos	
gustos	populares.

No	curso	do	Congreso	celebrado	en	Ourense	no	ano	1995	arre-
dor	da	figura	do	intelectual	ourensán,	Carlos	Casares	manifesta:

“Conforme	 pasan	 os	 anos,	 a	 figura	 de	Vicente	 Risco	 (1884-
1963)	vai	adquirindo	a	dimensión	exacta	da	súa	enorme	impor-
tancia.	Liberado	das	confrontacións	ideolóxicas	que	ensombre-
ceron	 a	 súa	 biografía,	 o	 valor	 da	 súa	 obra	 científica,	 literaria	 e	
periodística	aparece	cada	vez	máis	claro	e	seguro.”	
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2.3. Obra literaria.

A	creación	literaria	de	Vicente	Risco	rompe	co	ruralismo	rea-
lista	(costumista)	e	caracterízase	pola	súa	carga	intelectual,	con	
marcada	 tendencia	 ao	 didactismo;	 moi	 vinculada	 á	 produción	
ensaística	e	en	sintonía	coas	súas	teses	ideolóxicas.

A	 incorporación	do	marabilloso	e	o	fantástico	como	temas	
literarios	e	o	humor	como	trazo	caracterizador	da	cultura	galega	
contribúen	de	forma	decisiva	á	renovación	da	nosa	narrativa.

Para	Carlos	Casares,	a	obra	literaria	de	Risco	é	unha	prolon-
gación	dos	seu	pensamento	filosófico	e	debe	ser	avaliada	á	luz	
dunha	literatura	de	inclinación	intelectual	moi	cultivada	entón	
(Eugenio	D’Ors,	Salvador	de	Madariaga,	Pérez	de	Ayala).

Na	“Autobiografía	 confidencial”	 publicada	 en	 Vida Gallega	
(1960)	confesa	o	autor:

“En	lo	literario	dejo	obrar	a	lo	que	se	llamaba	antes	<<la	ins-
piración>>.	Sin	haberme	entregado	plenamente	a	los	métodos	
surrealistas	puedo	decir	que	muchos	de	mis	escritos,	incluso	no-
velas,	son	producto	casi	exclusivo	de	una	especie	de	<<escritura	
automática>>.”

Defensa	dunha	arte	subxectiva,	individualista	e	avasiva:	ten	
unha	posición	ambigua	a	respecto	do	futurismo	(“U	ju	juu	(	poe-
ma	 futurista)”);	 rexeita	 o	 cubismo;	 admite	 o	 surrealismo,	 como	
expresión	de	revolta	espiritualista.	En	contra	do	que	se	soe	con-
siderar,	 despreza	 as	 correntes	 literarias	 vangardistas	 e	 os	 seus	
cultivadores.

A	estética	literaria	de	Risco	resulta	da	síntese	de	tres	tenden-
cias:	a	influencia	dos	movementos	simbolistas	e	postsimbolistas	
(decadentismo,	modernismo,	saudosismo);	a	 relación	contradi-
toria	coa	vangarda	artística	e	a	narrativa	moderna;	a	reelabora-
ción	da	tradición	oral	galega.

	O	seu	primeiro	relato,	Do caso que lle aconteceu ao Dr. Alvei-
ros	(1919),	é	un	texto	de	carácter	lúdico,	que	combina	o	exotis-
mo	–ambientación	foránea-,	o	esoterismo	e	o	mundo	do	alén;	
responde	ao	empeño	de	renovar	a	tradición	literaria	galega.	O	
protagonista,	Bieito	Alveiros,	preséntase	xa	como	un	alter ego	do	
autor.

Do	entusiasmo	galeguista	–política	cultural	das	Irmandades	
da	Fala	de	promover	a	narrativa	breve-	nacen	varios	textos	vin-
culados	á	cultura	tradicional,	cargados	de	simbolismo	e	con	ma-
nifesta	intención	pedagóxica.

A velliña vella	 (1924)	 é	 unha	 parábola	 de	 Galiza,	 reivindica-
ción	da	identidade	nacional.

O lobo da xente	(1925),	próximo	ao	documento	etnográfico,	re-
crea	a	lenda	do	lobishome,	asunto	que		apaixona	a	Risco.	A trabe 
de ouro e a trabe de alquitrán	(1925)	é	un	texto	máis	complexo	que	
combina	 diversos	 elementos	 do	 folclore	 para	 elaborar	 un	 relato	
de	simbolismo	 identitario.	 A Coutada	 (1926)	encerra	un	discurso	
ideolóxico	en	forma	de	diálogo,	en	que	se	cantan	as	bondades	da	
aldea,	que	garda	as	esencias	de	Galiza;	versión	literaria	da	tese	for-
mulada	no	ensaio	O sentimento da terra na raza galega	(1920).

Os europeos en Abrantes	 (1927),	 novela	 inacabada,	 abre	 a	
produción	satírica	de	Vicente	Risco.	Nela	faise	a	burla,	de	forma	
explícita,	dos	novos	hábitos	modernos	–	sport,	vexetarianismo,	
hixienismo,	etc.-	que	están	a	coller	os	señoritos	ociosos	da	cida-
de;	sátira	de	figuras	da	intelectualidade	ourensá.

O porco de pé	 (1928),	 a	 primeira	 novela	 galega	 moderna,	 é	
sátira	dura	e	continuada	da	decadente	sociedade	urbana	á	que	
o	propio	autor	pertence.

O	profesor	Carballo	Calero	fai	acertada	consideración:
“De	aquí	que	a	sociedade	ideal	para	o	desenvolvimento	da	sua	

personalidade	fose,	en	realidade,	a	sociedade	liberal	burguesa	en	que	
se	criou	e	en	que	se	movía	até	o	estalido	da	guerra	civil	en	1936.”

A	peza	teatral	O bufón de El-Rei	(1928)	é	unha	prolongación	
da	súa	obra	narrativa.

Dedalus en Compostela	(1930),	a	cabalo	entre	o	relato	e	o	en-
saio,	 con	 referencias	 ás	 lecturas	 de	 Ulises	 de	 Joyce,	 condena	 o	
nihilismo	(Satanás),	establece	o	confronto	Galiza/Irlanda	e	con-
tribúe	a	reforzar	os	vínculos	entre	galeguismo	e	relixión.

Mitteleuropa	(1934)	é	o	diario	da	viaxe	física	e	ideolóxica	que	
o	autor	fai	por	Europa	no	ano	1930.	Risco	faise	asañado	antimar-
xista,	ao	percibir	este	como	intensificación	do	sistema	capitalis-
ta,	síntese	de	todos	os	males	da	modernidade.	Ataca	e	cuestiona	
as	máis	diversas	manifestacións	que	aparecen	perante	os	seus	
ollos.	 Fronte	 ao	 avanzo	 do	 marxismo	 e	 o	 nihilismo,	 o	 escritor	
ourensán	refúxiase	na	defensa	da	relixión	como	antídoto.
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Leria	(1961)	reúne	textos	publicados	antes	da	guerra	civil	en	
diversos	medios.

Após	a	guerra	civil,	a	súa	obra	literaria	está	escrita	en	espa-
ñol.

A	novela	La puerta de paja	(1953)	é	a	representación	simbó-
lica	e	existencialista	dunha	Idade	Media	mítica	e	fantástica,	pe-
ríodo	paradisíaco	(“idade	teocrática”);	inspirada	polo	seu	fervor	
católico.

Outras	catro	novelas	–Gamalandalfa,	La verídica historia del 
niño de dos cabezas de Promonta, Doce años despues e La tiara 
de Saithaphernes-	fican	inéditas	até	que	son	incluídas	nas	obras	
completas	do	autor	publicadas	por	Galaxia	no	ano	1994.

2.4. Obra ensaística.

A	contribución	de	Vicente	Risco	neste	ámbito	é	inxente.
Para	alén	dos	ensaios	xa	 referidos,	os	estudos	etnográficos	

forman	o	núcleo	do	seu	afán	investigador;		relixiosidade	popular	
e		manifestacións	festivas,	lendas	e	literatura	oral	suscitan	o	seu	
interese.

Participa	 no	 estudo	 Terra de Melide	 (1933)	 –Etnografía e fo-
lklore de Melide-,	 promovido	 polo	 Seminario	 de	 Estudos	 Gale-
gos.	Traballos	como	Da mitoloxía popular: os mouros encantados	
(1927),	Ensaio dun programa pró estudio da literatura popular ga-
lega	(1928),	El fin del mundo en la tradición popular gallega	(1940),	
Notas sobre las fiestas del carnaval en Galicia	(1948),	responden	a	
esta	vocación.

Mitología cristiana	(1963)	reúne	ensaios	verbo	do	ciclo	artúri-
co	e	o	Santo	Graal,	Hamlet	e	o	mito	de	Don	Juan.

Risco	é	o	autor	da	“Etnografía: Cultura espritual”	da	Historia de 
Galiza	(1962),	dirixida	por	Otero	Pedrayo.

Historia de los judíos desde la destrucción del templo	(1944)	ou	
Satanás. Biografía del diablo	 –versión	 portuguesa	 sen	 data	 de	
edición:	 Satanás. História do Diabo-	 ofrecen	 unha	 visión	 mani-
quea	do	mundo	e	unha	interpretación	providencialista	da	His-
toria.

Elementos de metodología de la Historia	(1928)	ou	Psicología 
del librepensador	(1937)	son	textos	representativos	da	diversida-

de	de	asuntos	acometidos	polo	investigador.
Historia de Oriente contada con sencillez	(1955)	é	resultado	da	

súa	fascinación	permanente	polo	mundo	oriental.
Orden y Caos. Exégesis de los mitos	 (1963)	 presenta	 as	 dúas	

tendencias	 universais,	 estruturadas	 nunha	 secuencia	 mítico-
simbólica.

Las tinieblas de Occidente:	Ensayo de una valoración de la ci-
vilización europea,	 obra	 na	 que	 Risco	 xa	 traballa	 no	 ano	 1917	
mais	que	fica	inédita	até	o	1990,	cando	se	ocupa	da	súa	edición	
Manuel	Outeiriño,	analiza	a	decadencia	da	sociedade	occidental,	
cunha	 visión	 paralela	 á	 de	 Oswald	 Splenger	 (La decadencia de 
Occidente).
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3. O PORCO DE PÉ

3.1. Secuenciación narrativo-discursiva.

“Na	post-guerra,	D.	Celidonio	ascendéu	de	porco	a	marrán	e	
chegóu	a	Alcalde.	A	parenta	inflou	como	o	fol	da	gaita.”	(p.	9).

En	 opinión	 de	 Antón	 Risco,	 o	 primeiro	 parágrafo	 sintetiza	
e	anticipa	todo	o	argumento	da	novela.	Presentación	directa	e	
burlesca	do	personaxe	nuclear	da	novela	e	da	súa	función	social.	
Deseguida	fala	do	seu	“antitético	antagonista”	(!),	o	Dr.	Alveiros.

Desde	a	primeira	páxina,	o	narrador	demanda	a	complicida-
de	do	lector:

“Diste	xeito	veredes	o	que	vai	de	tempos	a	tempos.”

Após	o	retrato	de	don	Celidonio,	seguen	os	dos	seus	sogros	–
Baldomero	García	e	dona	Emerenciana-	e	o	da	muller	–Nicasia-.

Especial	significado	ten	a	descrición	da	vestimenta	de	don	
Celidonio,	como	fórmula	para	salientar	a	 importancia	das	apa-
rencias.	Complemento	primordial	é	a	“chistera”:

“A	chistera	erguéu,	non	[só]	a	alzada	físeca,	senón	tamén	a	
alzada	moral	de	D.	Celidonio.

A	chistera	abríulle	as	portas	da	Representación	púbrica.”	(p.	18).
A	alimentación,	actividade	comercial	á	que	se	dedica	o	pro-

tagonista,	é	criticada	coa	mesma	dureza	que	o	personaxe:
“E	non	queremos	falar	das	pastas	pra	sopa,	dos	flans	huevos	e	

das	trescentas	mil	porcalladas	que	nos	venden	e	comemos.
(...)
E	o	que	dicía	D.	Celidonio	pola	muller:	“Mi	Nicasia	es	muy	ha-

bilidosa:	de	cualquier	cochinada	hace	un	plato.”	(p.	20).
O	lector	asiste	á	personificación	denigrante	da	Política	(“ve-

llona	 falangueira	 e	 despepitada”).	 Non	 saen	 mellor	 paradas	 as	
Forzas	Vivas	da	cidade:

“Facer	non	fan	ren.	Axúntanse,	deliberan	e	móvense	dun	xei-
to	inconcreto	e	vago,	por	meio	de	telegramas	e	comisións,	que	
son	a	súa	esteriorización	visíbele,	sen	que	tal	esteriorización	poi-
da	dar	idea	do	recóndito	ser	de	que	son	emisarias.”	(p.	25).

D.	Celidonio	viaxa	a	Madrid	cunha	Comisión	inoperante	–vai	so-
licitar	ao	ministro	unha	subvención	para	unhas	“aceras”	-.	Na	capital	
asiste	a	un	concerto	 (D.	Celidonio	 ronca	con	estrondo	mentres	a	
orquestra	interpreta	As Nubes	de	Debussy);	o	enxeñeiro	da	Depu-
tación	lévao	a	un	bordel	rexentado	por	unha	dona	italiana	(“Feme-
nino	Buddha	vivente	da	Era	Moderna”);	visita	aos	talleres	do	ABC;		e	
o	máis	importante,	coñece	o	Conde,	prototipo	do	cacique:

“Fixéronse	 amigos.	 D.	 Celidonio	 ofercéuselle,	 e	 na	 primeira	
ocasión	foi	concexal.”	(p.38).

O	retorno	de	D.	Celidonio		a	Oria	(Auria/Oira)
coincide	case	cunha	misteriosa	doenza	(“mal roxo”).	O	narra-

dor,	para	lle	quitar	dramatismo	á	situación,	aproveita	a	ocasión	
para	dialogar	directamente	co	lector:

“Non	señan	mal	pensados,	que	non	foi	diso.”	(p.	39).
No	 relato	 das	 alucinacións	 que	 padece	 o	 protagonista	 por	

causa	da	febre,	dáse	unha	transferencia	de	ideas	do	narrador,	e	
en	última	instancia	do	autor	(visión	apocalíptica	do	mundo):

Debuxo	de	Vicente	Risco
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“Xa	non	era	Barcelona;	era	a	Gran	Cibdade,	a	Gran	Cibdade	
que	dá	a	volta	ao	mundo	e	ocupa	o	mundo	inteiro,	e	enche	o	
mundo	de	tal	 forma,	que	xa	non	hai	 terra	pra	sementar	catro	
pataquiñas.	A	terra	toda	está	coberta	de	asfalto	e	de	carrís	de	
ferro.	A	chuvia	de	asfalto	que	asolagóu	Sodoma	e	Gomorra	coa-
llóu	na	Gran	Cibdade	moderna,	que	enchía	o	mundo	 inteiro.”	
(pp.	42-43).

O	Dr.	Alveiros	é	presentado	como	“libertador	da	momia	de	
Tutankamen”,	“novo Orfeu”, “Orfeu do século XX”.	O	narrador	intro-
duce	digresións	sobre	a	historia	da	célebre	momia.	Retrato	estri-
tamente	físico	e	parcial:

“Deixaremos	iste	retrato	en	óvalo.	Os	retratos	de	corpo	intei-
ro	son	bós	pra	os	quintos	e	máis	pra	os	horteras.”	(p.	48).

O	 narrador	 desenvolve	 unha	 curiosa	 teoría	 de	 identidades	
ou	afinidades	entre	seres	humanos	e	animais.	E	a	seguir,	refírese	
a	D.	Celidonio	como	un	“filisteu”	(“froito	da	pedagoxía,	que	son	
os	 escolantes,os	 programas	 da	 escola”),	 nun	 ataque	 frontal	 ao	
sistema	educativo.

O	doutor	salva	o	 ilustre	paciente	por	omisión	–“ás	escuras”	
e	“a	dieta	ausoluta”-,	sen		facer	máis	nada.	É	o	primeiro	achega-
mento	entre	os	dous	protagonistas	da	narración.

Dáse	un	salto	importante	na	narración:
“Emprincipiaba	alí	a	Edade	do	Comercio,	dos	Escritorios,	das	

Comisións	e	das	Representacións.”	(p.	51).
As	palabras	cárganse	dunha	especial	dureza	e	sarcasmo,	ao	

se	referir	ás	mudanzas	sociais	que	se	veñen	operando:
“Na	cibdade	rural	e	fidalga,	había	moito	tempo	que	baixaran	

os	señores	da	executoria	e	rubiran	os	políticos	e	os	empregados;	
agora	baixaban	os	empregados	e	rubían	os	tendeiros.	Os	fillos	
dos	 fidalgos	 apuntábanse	 nas	 inmensas	 hostes	 dos	 horteras	
que	papaban	a	vida	inteira	da	terra	aquela.	(...)

O	Linaxe	fora	suprantado	pola	Razón	Social.”	(p.	52).
Na	caracterización	de	Aser	das	Airas,	poeta	vangardista	e	co-

munista,	 o	 narrador	 aproveita	 para	 facer	 unha	 mínima	 conce-
sión	ao	lirismo,	non	exenta	de	ironía:

“...ía	ceibando	feble	fume	azur	que	deseñaba	no	ar	as	letras	
dun	poema	de	ilusión.”	(p.	58).

O	narrador	ridiculiza	todas	as	escolas	e	correntes	poéticas.
A	tertulia	do	Café	Novelty	congrega	o	Dr.	Alveiros,	o	Aser	das	

Airas,	Xaquín	Gondulfes,	Fuco	Barbeiro	e	Restituto	Mendes.
O	discurso	do	doutor	ataca	asperamente	o	materialismo	da	

sociedade	occidental:
	 “A	 historia	 contemporánea	 non	 fai	 máis	 que	 andar	 dan-

do	 voltas	 arredor	 do	 paquete	 intestinal	 e	 do	 seu	 veciño	 de	
abaixo.”(p.	63).

Prodúcese	un	novo	salto	na	secuencia	narrativa:
O	Conde	chega	á	cidade	e	hospédase	na	casa	de	D.	Celidonio.	

O	demo	–“a	mesma	conciencia”-	visita	o	Dr.	Alveiros	para	o	ten-
tar	e	sementar	discordia.	O	fillo	do	Conde	aparece	como	rival	do	
Dr.	Alveiros		ao	pretender	a	mesma	filla	de	D.	Celidonio.

O	Dr.	Alveiros	acepta	ser	candidato	agrarista	a	Deputado	a	
Cortes	polo	distrito	de	Solveira.

O	narrador	introduce	nova	digresión,	esta	vez	metalitararia:
“Por	moito	que	pareza	pola	leitura	desta	historia,	que	non	

hai	aición	sen	axente	nen	vieiro	sen	motivación,	algo	hai	que	
darlle	sempre	á	casualidade,	sen	a	que	non	habería	novelas.”	
(p.	78).

D.	Celidonio	vai	ver	o	Dr.	Alveiros	para	 lle	pedir	que	renun-
cie	á	candidatura	(o	distrito	de	Solveira	é	o	feudo	do	Conde);	o	
doutor	promete	facelo	se	lle	permite	casar	coa	súa	filla	Celido-
nia.	É	esta	a	segunda	aproximación	entre	os	dous	personaxes	cen-
trais	do	relato.

O	discurso	de	D.	Celidonio	–“gramófono	do	Conde”-	é	unha	
sucesión	de	tópicos	e	de	banalidades.

O	 Conde	 fala	 co	 fillo	 para	 que	 renuncie	 á	 Celidonia	 e	 este	
acepta	de	bo	grao:

“¿Con	lo	colaíta	que	está	por	mí!	Pero,	puesto	que	la	Patria	lo	
quiere,	como	quiera	que	yo	nunca	he	estao	en	plan	formal,	pues	
¡erre,	i,	pe!”.	(p.	90).

Como	consecuencia,	prodúcese	unha	forte	agarrada	entre	D.	
Celidonio	e	a	Nicasia,	que	soñaba	un	futuro	glorioso	para	a	filla.

O	paralelismo	preside	a	liturxia	dos	diferentes	mitins,	con	dis-
cursos	cargados	de	promesas	e	boas	enchentes	gastronómicas.

O	golpe	de	Estado	do	13	de	Setembro	–“A	desfeita”-	alivia	a	
tensión	que	padece	o	protagonista	por	ter	que	facer	fronte	aos	
gastos	das	eleccións,	tal	como	prometera	ao	Conde.

O	narrador	volta	á	reflexión	metaliteraria,	con	manifesta	iro-
nía:
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“O	Dr.	Alveiros	pasou	naquiles	día	por	unha	riola	de	estados	
afeitivo-sentimentáis	ou	emotivo-paixonáis,	positivos	e	negati-
vos,	que	deberan	ser	o	asunto	principal	desta	historia	si	o	seu	au-
tor	fora	un	psicólogo	como	tiñan	que	ser	os	novelistas	no	tempo	
de	Borget	e	no	tempo	de	Proust	e	coma	teñen	que	ser	aínda	no	
tempo	de	Joyce	...”	(p.	99).

Após	 temores	 e	 incertezas,	 D.	 Celidonio	 é	 confirmado	 no	
posto.	O	protagonista	“padece”	un	acto	de	reflexión,	case	cons-
ciente.

O	narrador	ridiculiza	a	tese	filosófica	de	Ramiro	de	Maeztu	ao	
ser	equiparada	á	de	don	Celidonio	-“senso	reverencial	do	diñei-
ro”-	e	denuncia	o	poder	do	diñeiro	na	sociedade	materialista.

“Considerai	as	cousas	con	ánimo	atento,	e	veredes	que	o	Diñei-
ro	áchase	adornado	de	todolos	atributos	da	Divindade.”	(p.	111).

E	conclúe	con	sorna:	“Ten	razón	Maeztu:	Maxima debetur pe-
cuniae reverentia.”	(p.	114).

O	 último	 salto	 narrativo	 lévanos	 á	 homenaxe	 apoteósica	 e	
hiperbólica	 que	 se	 lle	 tributa	 a	 D.	 Celidonio;	 unha	 entroidada	
desmesurada	 ou	 espectáculo	 circense	 xigantesco	 en	 que	 par-
ticipa	toda	a	cidadanía,	mesmo	persoas	que	veñen	dos	lugares	
da	periferia.

“Sobre	das	dez	e	meia	emprincipiaron	de	chegar	chisteras	ao	
Consistorio.”	(p.	119).

O	discurso	do	Gobernador	está	ateigado	de	tópicos,	reitera-
cións	e	pleonasmos:

“...	iste	pobo	que	vos	ama	con	amor	amante	e	amoroso,	iste	
pobo	que	vos	ademira	con	ademirada	ademiración...”	(p.	127).

Don	Celidonio	acaba	sendo	“aquil	Ser	Simbólico	que	realizaba	
o	Tipo	Ideal	da	Humanidade	propio	da	Era	Histórica.”	(p.	130).

A	narración	abandona	o	escenario	da	solemnidade		e	retro-
cede	uns	días	na	procura	do	Dr.	Alveiros.

Bieito	Alveiros	resístese	a	ceder	á	sedución	e	ao	engano	da	
sociedade	materialista	(son	múltiplos	os	cartóns	de	convite	que	
recibe	e	que	rompe).	Refúxiase	na	actividade	profesional,	na	ca-
tedral	e	na	propia	morada.

O	doutor	recibe	nova	visita	do	Demo,	que	vai	resultar	defi-
nitiva:

“Como	outrora,	o	Demo	falaba	que	daba	xenio.	Aquela	era	
a	verdade	crúa,	dita	sen	 retóricas	nin	filosofías,	 fundamentada	

inconmovibremente	 nos	 datos	 inmediatos	 da	 conciencia.	 Non	
tiña	volta.”	(pp.152-153).

Finalmente,	Alveiros	acaba	por	ceder	e	cae	nos	brazos	de	D.	
Celidonio	 (material	 e	 espiritualmente).	 Terceira	 converxencia,	
con	identificación	plena	entre	os	dous.	A	pantagruélica	celebra-
ción	gastronómica	está	en	consonancia	coa	tradición	da	“mesa	
farta”,	estudada	polo	historiador	Xavier	Castro.

“Xa	tocaba	con	firmeza	a	terra	cos	pés,	xa	o	seu	entendemen-
to	collía	o	vieiro	normal,	xa	tiña	arredor	de	sí	materia	palpábe-
le...”	(p.	156).

O	desenlace	acontece	de	maneira	brusca	e	inesperada,	como	
o	inicio.

“Alguén	entróu	no	salón	de	D.	Celidonio	e	dixo:
-A	Biblioteca	Municipal	está	ardendo!
A	música	emprincipióu	outra	tocata.”	(p.	156).
A	quen	lle	pode	importar	que	estea	a	arder	a	biblioteca?

3.2. Coordenadas espacio-temporais.

Fóra	das	peripecias	que	vive	o	protagonista	en	Madrid	e	
da	breve	visita	que	o	Dr.	Alveiros	 fai	a	un	paciente,	a	acción	
transcorre	na	pequena	cidade	–“vila”-	de	Oria	(Auria)	–Ouren-
se-,	 quizais	 a	 cidade	 máis	 literaria	 das	 nosas	 letras	 (Blanco	
Amor,	 Carlos	 Casares,	 Bieito	 Iglesias,	 Manuel	 Guede,	 Riveiro	
Coello,	etc.).

Oria	é	tamén		escenario	de	Os europeos en Abrantes	e	de	La 
tiara de Saithphernes.

A	Praza	Maior,	centro	da	vida	social	e	económica	da	cidade,	é	
o	escenario	dominante:	aquí	están	as	casas	de	D.	Celidonio	e	do	
Dr.	Alveiros	e	a	Casa	Consistorial.

O	propio	Risco	refírese,	con	certa	dose	de	decepción	e	pesi-
mismo,	á	importancia	e	ao	encanto	deste	lugar	(El Orense perdu-
rable,	1981):

“La	Plaza	Mayor	no	se	ha	perdido	todavía.	Desde	los	títeres	
a	la	jura	de	las	Constituciones,	de	Carnavales	a	la	Semana	Santa,	
fué	el	corazón	de	la	vida	orensana.	Hoy	nos	ofrece	aún	unos	so-
portales	para	pasear	en	paz	y	en	silencio,	que	acaso	sea	lo	mejor	
que	se	nos	puede	ofrecer	en	Orense.”	
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A	praza	resulta,	entón,	espazo	privilexiado	para	a	celebración	
apoteósica	que	a	cidade	dedica	ao	seu		máis	ilustre	personaxe	
(animalización	e	cousificación	das	persoas).

“A	grea	apretuñábase	na	praza	e	nas	rúas	que	desemboca-
ban	nela	en	moitedume	tan	vasta,	tan	espesa,	tan	compauta,	
que	semellaba	coma	si	o	chan	se	houbera	ergueito	por	riba	
de	metro	e	meio	do	seu	nivel	de	acotío,	e	estivera	pavimen-
tado	de	carautas	viventes	e	pasmadas:	era	un	adoquinado	de	
testas	humáns,	coma	si	pra	estrar	o	camiño	de	D.	Celidonio,	as	
testas	dos	cidadáns	se	houberan	volto	adoquíns	todas	a	eito.”	
(pp.	119-120).

Desde	o	dormitorio	da	casa	do	Dr.	Alveiros	o	narrador	des-
cribe	 a	 parte	 oculta	 da	 cidade	 –“as	 traseiras	 das	 casas	 vellas”-,	
materialización	do	estado	de	ánimo	do	doutor,	que	contrasta	co	
aspecto	engalanado	que	presentan	rúas	e	praza.

“Ao	 dar	 volta	 á	 testa	 o	 doutor	 pra	 ver	 o	 que	 era	 abesullóu	
pola	 fenestra	 a	 espréndida	 iluminación	 eléitrica	 que	 ornaba	 a	
praza	con	lumiosas	arquiteituras	de	encantamento.”

(p.	149).
Con	todo,	a	novela	de	Risco	é	máis	unha	obra	de	espazos	in-

teriores	que	exteriores:	a	casa	de	D.	Celidonio,	a	casa	do	Dr.	Al-
veiros,	a	Casa	Consistorial,	a	Deputación	Provincial,	o	bordel	de	
Madrid,	o	Casino,	o	clube	de	tennis,	o	café	Novelty,	etc.	

A	descrición	precisa	e	detallada	da	casa	onde	mora		así	como	
dos	costumes	e	afeccións	que	ten	o	doutor	ofrece	unha	imaxe	
deste	que	presenta		puntos	de	coincidencia		coa	do	propio	au-
tor.

“O	quarto	do	Alveiros	tiña	por	forza	que	semellar	o	quarto	
dun	crego.	As	ciencias	ocultas	eclesiastizan	aos	que	as	estudan	,	
sen	comunicárenlles	o	poder	eclesiástico.”	(p.	134).

O	narrador	infórmanos	da	transcendencia	dos	cafés	cantan-
tes	na	cidade.

“Na	vila	de	que	falamos	se	non	concibe	un	café	sen	cuple-
tista.	Son	tan	estimadas,	que	houbo	un	tempo	en	que,	a	que	se	
atopaba	sen	contrata,	víñase	pra	alí	na	seguranza	de	que	a	sos-
tiñan.”	(p.	56).

O	 Café	 Novelty	 ten	 grande	 semellanza	 fónica	 co	 Café	 Ro-
yalty,	onde	o	autor	formou	unha	das	súas	tertulias	 literarias;	el	
é	 o	 autor	 da	 letra	 himno	 do	 local	 que	 comeza	 con	 este	 verso:	

“Exotic	club,	café	Royalty,	cosa	extraña;”.	O	estabelecemento	fora	
inaugurado	no	ano	1916	na	rúa	Cardeal	Quiroga,	a	moi	pouca	
distancia	da	morada	do	autor	(rúa	Santo	Domingo).

A	temporalidade	é	vaga,	imprecisa,	indefinida.	O	tempo	com-
prímese	ou	dilátase	en	función	do	desenvolvemento	narrativo,	á	
vez	que	dá	saltos	cara	atrás	ou	cara	diante.	En	boa	parte	da	obra,	
a	dimensión	temporal	esvaécese,	desaparece.

As		referencias	a	dous		acontecementos	históricos		permíten-
nos	contextualizar	cronoloxicamente		a	acción:	o	golpe	de	esta-
do	do	xeneral	Primo	de	Rivera,	que	acontece	o13	de	setembro	
de	1923,	e	o	 incendio	da	Biblioteca	Municipal,	 instalada	entón	
no	primeiro	andar	do	actual	Instituto	Otero	Pedrayo	de	Ourense,	
no	lateral	da	rúa	García	Mosquera,	e	que	ocorre	efectivamente	
na	noite	do	7	ao	8	de	decembro	de	1927.

“Pra	o	outro	día	sóupose	a	nova:	o	golpe	de	Estado	do	13	de	
Setembre.”	(p.	98).

“-A	Biblioteca	Municipal	está	ardendo!”	(p.	156).
Os	acontecementos	narrados	van	desde	os	anos	anteriores	

ao	 1923	 até	 comezos	 de	 decembro	 do	 1927,	 un	 ano	 antes	 de	
edición	da	novela.

3. 3. Os personaxes.

Un	narrador	omnisciente	e	omnipresente,	con	moitos	trazos	
do	 propio	 autor,	 afírmase	 como	 o	 verdadeiro	 protagonista	 do	
relato.	A	voz	narradora,	con	constantes	digresións	–explicacións	
ou	aclaracións-	domina	as		dos	personaxes	da	novela,	impondo	
sempre	o	seu	punto	de	vista.

Os	personaxes,	mesmo	os	principais,	 son	como	caricaturas;	
espantallos	ou	bonecos	sen	alma,	sen	sentimentos	–ausencia	de	
manifestacións	de	afecto	e	empatía-,	que	son	obxecto	de	todo	
tipo	de	burlas	e	ataques	(novela	antisentimental).

Don	Celidonio
Representante	do	home	vulgar	(“hylico”),	mais	coa	caracterización	

que	se	fai	en	Nós, os inadaptados:	“...dos	vulgares,	dos	hylicos,	que	xa	
non	son	os	vulgares	inxenuos	do	estado	primeiro,	senón	os	bárbaros	
armados	das	armas	da	cultura,	aos	que	pertence	o	trunfo	final.”

O	comerciante-alcalde	non	ten	ideas,	valores	nin	opinións:
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“Don	Celidonio	é	igoal	por	adentro	que	por	afora:	carne	i	es-
prito	son	a	mesma	zorza,	misturada	e	revolta,	co	mesmo	adubo	
de	ourego	e	pemento.”	(p.	11).

As	súas	intervencións	son	esporádicas	e	ridículas,	con	enun-
ciados	simples	e	breves,	cheos	de	anacolutos.

Dr.	Alveiros
Personaxe	peculiar	e	estraño,	protagonista	do	relato	Do caso 

que lle aconteceu ao Dr. Alveiros.
Encarna	algunhas	ideas	e	vivencias	do	autor,	mais	non	

se	 corresponde	 propiamente	 co	 concepto	 de	 alter ego.	
Tampouco	 coincide	 co	 home	 de	 espírito	 (“pneumático”),	
creador	da	verdadeira	cultura,	porque	non	ten	ideas	pro-
pias	nin	conviccións	 (	acaba	sucumbindo	á	 tentación	da	
sociedade	materialista);	todo	fica	reducido	ao	aspecto,	ás	
aparencias.

“O	Orfeu	do	século	XX	era	un	home	(...)	terminal	coma	que	en	rea-
lidade	era	o	marco	no	lindeiro	de	dúas	edades	da	historia.”	(p.	46).

Da	 dicotomía	 presentida	 ao	 comezo	 –confrontación	 entre	
materialismo	(D.	Celidonio)	e	idealismo	(Dr.	Alveiros),	personifi-
cacións	 do	 Mal	 e	 o	 Ben-	 pásase	 á	 convicción	 da	 converxencia	
plena	entre	os	dous	personaxes	centrais	da	novela.

Á	medida	que	avanza	a	narración,	Bieito	Alveiros	vai	confluín-
do	cos	outros	personaxes	–“filisteus”-,	burgueses	acomodados	e	
insensíbeis.

En	Nós, os inadaptados	defínese	desta	maneira:
“O	filisteu	era	por	definición	o	home	preocupado	da	cousa	

púbrica	e	dos	seus	graves	asuntos:	da	política,	do	sufraxio	uni-
versal,	 dos	 programas	 dos	 partidos,	 da	 banda	 municipal,	 do	
periodismo,	das	 formas	 de	 goberno,	 das	 Academias,	 dos	Xo-
gos	Froraes,	da	vontade	popular,	da	pavimentación,	do	alum-
brado,	do	probrema	social,	da	 instrución	púbrica,	do	Capital,	
do	Traballo.”

Representantes	 sinalados	 do	filisteísmo	 son	os	compoñen-
tes	da	tertulia	do	Café	Novelty.

Aser	das	Airas	–“comunista	e	poeta	de	avangarda”-	é	mozo	
dunha	filla	de	D.	Celidonio.

Xoquín	Gondulfes	–“o	Profundador”-	é	o	prototipo	de	quen	
fala	 por	 falar	 (“Chegáballe	 coa	 Revista de Occidente	 –Ortega	 e	
Gasset).

Fuco	Barbeiro	–“abogado	coxo”-	está	instalado	na	negación	
permanente.

Restituto	 Mendes	 –“obreiro	 honorario	 repúbricorevoluso-
cialsindicalagroanárquicocomunista”-	representa	o	proletariado	
desleal.

O	Demo		intervén	tamén	na	acción.	É	presentado	co	mesmo	
sarcasmo	que	os	demais.

“Viña	atal	e	coma	il	é:	 ispido	e	peludo,	con	cornos	e	rabo...”	
(p.67).

“Era	 o	 demo	 enxebre,	 auténtico,	 sen	 falsificación	 posíbele,	
que	non	iñamos	nós	pór	eiquí	un	diaño	de	celuloide	como	o	de	
outro	escritor	calquera.”	(p.	67).

É	tamén	personaxe	do	texto	Dedalus en Compostela.
A	 figura	do	Demo	obsesiona	de	 tal	maneira	a	Vicente	

Risco	que	chega	a	escribir	a	súa	historia	–Satanás. Biogra-
fía del Diablo,	 1947	 (Satanás. História do Diabo);	 tratado	
curioso	e	sorprendente	que	combina	a	tradición	das	cren-
zas	populares	e	a	información	dos	tratados	eruditos.	Nela	
aparecen	afirmacións	que	están	en	sintonía	coas	teses	de	
O porco de pé:

“Dissemos	já	que	<<a	nossa	civilizaçao	é	a	comprovaçao	da	
obra	 realizada	 pelo	 Diabo	 para	 infundir,	 para	 enxertar	 no	 co-
raçáo	dos	homens	o	Pecado	da	soberba	satânica>>”	(p.	224).	

O	porco	–“demonio	subalterno”-	é	un	dos	sete	animais	cuxa	
forma	pode	adoptar	o	Demo.

O	Conde	personifica,	en	opinión	de	Manuel	Outeiriño,	o	de-
putado	José	Calvo	Sotelo,	encarnación	do	caciquismo.

Os	outros	personaxes	son	como	simples	trazos,	como	som-
bras	que	se	moven:	Baldomero	García,	dona	Emerenciana,	Nica-
sia	García	–“Era	máis	vella	que	D.	Celidonio,	máis	ancha	que	outa	
e	non	tiña	pescozo.”	(p.13)-,	Celidonia	e	Emerenciana	(fillas	de	D.	
Celidonio),	o	enxeñeiro	da	Deputación,	a	dona	do	bordel,	o	fillo	
do	Conde,	a	Muller	do	Conde,	etc.

Na	novela	faise	burla	mordaz	de	todo	tipo	de	personaxes:	ar-
tistas,	señoritos,	obreiros,	comerciantes,		políticos,	liberais,	etc.
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3.4. Análise e interpretación.

O porco de pé	é	unha	novela	intelectual,	moi	ideolóxica,	que	
interpreta	a	realidade.	A	interpretación	da	vida	e	do	mundo	por	
parte	do	autor	está	guiada	por	unha	arela	espiritualista,	mítica.

Este	experimenta	unha	sensación	de	vertixe	perante	as	mu-
danzas	socioeconómicas	producidas	ou	presentidas,	que	levan	
a	se	precipitar	no	abismo,	na	aniquilación.	Visión	dunha	socieda-
de	crepuscular	en	que	se	acrecentan	o	materialismo	e	a	deshu-
manización	e	degradación	das	persoas.	

Milán	Otero	subliña	que	a	obra	de	Vicente	Risco	é	un	exerci-
cio	de	verbalización,	característica	definitoria	da	novela	moder-
na.

“Risco	intúe	o	carácter	de	creación verbal	da	novela	do	século	XX,	
en	que	a	lingua	domina	sobre	a	harmonía	estrutural	ou	a	trama.

(...)
Por	esa	razón,	O porco de pé	constitúe	un	prodixioso	exercicio	

de	linguaxe	centrado	na	parodia	dos	discursos	dominantes	da	
ciencia,	da	matemática,	do	esoterismo,	da	política,	do	periodis-
mo,	etc.”

O	mesmo	estudoso	estima	que	hai	unha	manifesta	intención	
lúdica	na	proposta	narrativa,	que	presenta	unha	visión	subxecti-
va	e	deformada	da	realidade

A	sátira	sérvese,	sobre	todo,	da	ridiculización	grotesca,	como	
forma	de	rexeitamento	da	sociedade	materialista	e	decadente;	
resultado	do	pesimismo	radical	para	o	que	non	existe	remedio.	
Ben	distinto	do	que	ocorre	co	humor,	que	mantén	acesa	a	luz	da	
esperanza	no	riso.

Segundo	 Celestino	 Fernández	 de	 la	Vega	 (O segredo do 
humor,	 1983),	 humorismo	 e	 lirismo	 van	 estreitamente	 liga-
dos.	 O	 humor	 está	 esencialmente	 vinculado	 coa	 simpatía,	
coa	 tenrura,	 coa	 comprensión.	 O	 humor	 faise	 sarcástico	
–grotesco,	caricaturesco-	cando	a	tristura	ou	a	dor	resultan	
insoportábeis.

A	Ideoloxía	do	narrador	exprésase	por	medio	da	destrución	
dos	discursos	dos	outros.	O	recurso	empregado	é	o	da	estiliza-
ción	paródica	(imitación	burlesca).

O ataque diríxese contra as formulacións verbais dos di-
versos axentes sociais: 

• A linguaxe do positivismo científico:
“Podemos	 sentar	 esta	 derradeira	 hipótese	 de	 colabora-

ción	do	ventre	coa	chistera	na	formanza	da	ideoloxía	de	D.	Ce-
lidonio,	basándonos	nas	doutriñas	de	Turró,	que	pon	a	orixe	
da	intelixencia	nas	sensacións	tróficas;	porque	si	asegún	iso,	
a	fame	é	a	que	dá	nacencia	ao	coñecemento,	qué	non	fará	a	
fartura?”	(p.	18)

• A linguaxe alimentaria ou culinaria:
“O	máis	dino	de	nota	polo	ben	discurrida	que	está,	é	a	fabri-

cación	do	bacallau.	 Iste	prepárase	con	trapos	vellos	prensados	
con	aceite	de	liñaza	disolto	en	alcohol	de	arder,	que	logo	evapó-
rase	nun	forno	especial,	e	deixa	o	gusto	do	bacallau	verdadeiro.”	
(p.	19).

• A linguaxe esotérica:
“O	probrema	era	o	seguinte:		si	o	Dr.	Alveiros	ceibóu	á	momia	

de	 Tutankamen	 das	 súas	 envolturas	 máxicas,	 a	 que	 atoparon	
Mr.	Cartes	e	Lord	Carnarvon	non	podía	ser	a	momia	de	Tutanka-
men.”	(p.	44).

• A linguaxe literaria (amorosa):
“Topóulle	unha	beleza	de	edredón	pra	os	días	de	inverno,	ou	

de	 baño	 quente	 sulfuroso	 ou	 de	 manta	 de	 viaxe,	 unha	 beleza	
que	daba	sono	e	canseira	a	un	tempo,	dunha	delicuescencia	bio-
química.	 (...)	Unha	beleza	máis	 táctil	e	gustativa	que	visual,	ou	
olfativa,	ou	auditiva;	debía	ser	coma	quen	sorbe	un	grolo	de	leite	
recén	munguida.”	(p.72).

O	poema	de	Aser	das	Airas	–“Dourado	día	de	ouro”-	ridiculi-
za	a	estética	das	vangardas	literarias	(hilozoísmo).

• A linguaxe da filosofía lóxico-matemática:
“Ou	sexa:
  Dr. Alveiros Don Celidonio
	 	 		Celinonia								=	 								Nicasia
Quero	dicir	que	o	idilio	pre-talámico	do	Dr.	Alveiros	coa	Cel-

donia	foi	o	de	D.	Celidonio	coa	Nicasia,	coa	diferencia	de	todolos	
imponderábeles.”	(p.74).

• A linguaxe política:
“-	Labregos:	temos	un	fin	prósimo,	un	fin	remoto	e	un	fin	úl-

timo.”	(pp.	93-94).
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• A linguaxe xornalística:
“Atrás,	 un	 fato	 de	 fermosas	 señoritas	 de	 catorce	 a	 corenta	

e	seis	anos,	vestidas	de	galegas	con	ramos	de	froles	mas	maus,	
que	realzaban	coa	súa	presencia	a	brillanteza	do	acto,	traguen-
do	a	 il	un	perfume	de	xuventude	e	de	beleza,	con	cintilar	dos	
seus	ollos,	etc.	etc.”	(p.	123).

• A linguaxe médica:
“Iste	contauto	íntimo	dos	corpos,	que	se	quentaban	os	úns	

aos	outros	baixo	dun	sol	que	xa	iba	sendo	de	xusticia,	non	so-
mentes	fai	doada	a	secreción	sudorípara	que	empapa	as	almillas	
e	as	camisolas,	apega	ao	pescozo	os	cuellos	almidoados,	por	di-
solver	o	sudor	parte	do	almidón	e	convertilo	en	dextrina	–razón	
pola	qual	se	recomendan	os	de	celuloide-	i	evapórase	en	bafos	
quentes	 e	 cheirentos	 a	 queixo	 e	 a	 leite	 mazado,	 senón	 tamén	
dispón	o	circuito	pra	a	trasmisión	eléitrica	do	entusiasmo,...”	(p.	
120).	

• A linguaxe da oratoria:
“-Escelentísimo	 e	 Ilustrísimo	 Señor:	 o	 Goberno	 de	 S.	 M.	 A	

quen	indinamente	represento	niste	acto	solemnísimo,	tivo	a	ben	
facer	xusticia	ás	escelsas	virtudes	cívico	patrióticas	de	Vocencia	
Ilustrísima,	...	(p.126).

Nada	se	salva	do	ton	paródico	da	voz	narradora.	
Risco	 búrlase	 de	 todo	 canto	 lle	 desagrada	 desa	 sociedade	

gregaria	e	hipócrita,	inculta	e	consumista,	vulgar	e	pedante.	Ten-
lle	auténtico	pavor	á	Ciencia	(satanización	da	modernidade).	En	
Satanás. História do Diabo	expresa:	“O	Diabo	ten	uma	arma	mel-
hor	do	que	as	tentaçoes,	melhor	do	que		a	brujaria.	Esta	arma	é	
a	ciéncia.”	(p.	150).

Dolores	Vilavedra	coincide	con	esta	interpretación,	ao	enten-
der	 que	 as	 estratexias	 enunciativas	 empregadas	 na	 narración	
perseguen	o	efecto	paródico.

“Sen	entrar	agora	a	matizar	a	distinción	entre	sátira	e	parodia,	
o	que	a	nós	nos	interesa	é	apreciar	como	as	estratexias	enuncia-
tivas	potencian	a	 inversión	dunha	serie	de	valores	representa-
dos	na	novela	por	determinados	discursos	sociais,	propiciando	
unha	lectura	fortemente	subversiva.

(...)
A	gran	innovación	radica	en	que	en	O porco de pé	a	ideoloxía	

do	 seu	 autor	 non	 se	 nos	 impón	 directamente,	 por	 medio	 dun	

discurso	identificable	e	unitario,	senón	mediante	a	destrucción	
dos	discursos	alleos.”

A	parodia	é	concibida	como	unha	 forma	de	se	enfrontar	á	
realidade	e	de	intentar	reconstruíla.

Manuel	Outeiriño	defende	que	 O porco de pé	é	unha	sátira	
política;	sátira	da	ditadura	de	Primo	de	Rivera.	Para	el,	a	crítica	de	
Risco	é	inequivocamente	nacionalista.

“N’	O porco de pé	Risco	satirizou	o	continuísmo	entre	a	polí-
tica	parlamentaria	telecrática	e	os	órganos	políticos	da	ditadura	
na	que	aparecen	os	mesmos	personaxes	filisteos	que	din	ocu-
parse	dos	intereses	públicos.

A	novela	de	Risco	obxectiva	a	fascinación	centralista	e	o	ser-
vilismo	político	de	moitos,	e	a	este	respecto,	segue	a	facer	rir.”		

O	fillo	do	autor,	Antón	Risco,	xa	apuntara	que	a	novela	é	unha	
parodia	da	política	liberal	e	da	ditadura	militar	de	Primo	de	Rive-
ra.	Na	apoteose	final	na	honra	de	don	Celidonio	faise	unha	exal-
tación	da	ditadura	e	do	mito	solar	do	ditador,	sempre	co	mesmo	
ton	paródico	e	crítico.

Miguel	 Moreiras	 salienta	 o	 humor	 e	 o	 esperpento	 como	
trazos	 definidores	 da	 estética	 da	 novela.	 Os	 recursos	 humorís-
ticos	de	que	se	serve	o	autor	son	moi	variados:	desmitificación	
de	tópicos	literarios;	emprego	de	elementos	fónicos	expresivos:	
onomatopeas,	 similicadencias,	 aliteracións,	 paronomasias,	 etc.;	
procedementos	semánticos:	xogos	paródicos,	humor	hiperbóli-
co,	polisemia,	humor	escatolóxico,	metáforas	degradantes,	etc.;	
grande	número	de	recursos	formais.

Risco	sente	admiración	por	Valle-Inclán,	tamén	esteticista	e	
anti-filisteo.	A	visión	satírica	de	España	na	obra	valleinclanesca	
contraponse	á	idea	idílica	de	Galiza,	vista	desde	un	esteticismo	
modernista.	

En	 O porco de pé	 están	 todas	 as	 constantes	 ideolóxicas	 de	
Vicente	Risco:	o	irracionalismo;	a	consideración	da	historia	como	
degradación;	oposición	ao	mundo	urbano	(vulgar	e	feo);	crítica	
do	diñeiro,	 invención	diabólica;	desconfianza	perante	as	mobi-
lizacións	populares;	 idealización	da	aldea	e	da	vida	do	campo;	
crítica	do	marxismo	e	o	comunismo;	denuncia	do	sistema	capi-
talista	e	materialista.		
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3.5. Estilo e linguaxe.

O	estilo	literario	de	Vicente	Risco	está	a	medio	camiño	entre	
a	concisión	suxestiva	de	Castelao	e	o	exuberancia	expositiva	de	
Otero	Pedrayo.	Estilo	conciso	e	áxil,	mais	tamén	fragmentario	e	
dislocado.

Carlos	Casares	salienta	estes	trazos	da	prosa	de	Risco:	iro-
nía,	 claridade,	 agudeza	 e	 sobriedade	 expresiva.	 Esta	 última	
característica	non	parece	moi	pertinente	na	novela,	se	con-
sideramos	as	longas	enumeracións	e	as	imitacións	paródicas	
que	contén.

O	estilo	de	O porco de pé	caracterízase	por	presentar	un	con-
tinuo	xogo	de	contrastes:	breves	e	simples	enunciados	–a	modo	
de	sentenzas	populares-,	propios	do	rexistro	coloquial,	contra-
póñense	a	longuísimas	enumeracións	ou	disertacións,	caracte-
rísticas	do	rexistro	culto.

“Sudar,	sudóu,	pro	menos	mal”	(p.	33).
“E	salvouno.”	(p.	51).
“O	Alveiros,	calado.”	(repetido	seis	veces)	(pp.68-70).
“Foise	o	Demo.”	(p.	70).
“Pediu	espricacións.
		Non	llas	deron.
		Encabuxado	foise	pra	a	casa.”	(p.76).
“Imos	logo.”	(p.78).
“E	plantouna.”	(p.90).
“A	loita	iba	principiar.”	(p.92).
“Tiña	razón.”	(p.101).
“E	foi.”	(p.104).
“E	honrouse	a	D.	Celidonio.”	(p.116).
“E	entregoulle	o	traxe.”	(p.127).
“A	música	emprincipióu	outra	tocata.”	(p.	156).

	

Os	diálogos	dos	integrantes	da	tertulia	do	Novelty	tamén	se	
caracterizan	pola	brevidade	das	intervencións,	o	que	lle	confire	
vivacidade	e	dinamismo.

As	longas	e	abundantes	enumeracións	que	aparecen	ao	lon-
go	 da	 novela	 constitúen	 o	 recurso	 estilístico	 dominante,	 pois	
responden	ao	propósito	 de	expresar	o	 caos	e	o	 exceso	da	so-
ciedade	de	consumo	–crepuscular	e	alienada-,	que	non	fai	máis	
que	acumular	riquezas	e	bens	materiais:	ladaíña	dirixida	á	dona	
do	bordel	madrileño;	as	imaxinacións	de	D.	Celidonio	no	cuarto	
da	prostituta;	a	relación	de	escritores	rusos;	a	relación	de	esta-
belecementos	e	materiais	de	Barcelona	que	D.	Celidonio	ten	no	
delirio	 da	 persecución	 dos	 sindicalistas	 (asasinos);	 a	 listaxe	 de	
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escolas	poéticas;	o	inconformismo	de	Fuco	Barbeiro;	os	especia-
listas	científicos;	as	flores	e	plantas;	produtos	gastronómicos;	as	
matinacións	de	D.	Celidonio;	preparativos	para	o	acto	de	home-
naxe	ao	alcalde.

Enumeración	excepcional	é	a	longuísima	e	hiperbólica	
relación	de	colectivos	que	acoden	aos	actos	de	exaltación	
de	 D.	 Celidonio,	 reforzada	 polo	 efecto	 de	 continuidade	
sen	 fin	 por	 medio	 da	 anáfora	 de	“Atrás”(como	 unha	 mul-
titudinaria	procesión	que	non	acaba	nunca):	“A	banda	do	
Reximento”,	“os	Esproradores”,	“Sociedades	Agrarias”,	“Socie-
dades	Obreiras”,	“Sociedades	políticas”,	“Casinos	e	Círculos	
de	 Recreo”,	“Sociedades	 Sportivas”,	 	“os	 nenos	 das	 escolas	
todas”,	“Coros	 Galegos”,	“o	 Orfeón”,	“Asociacións	 benéficas”,	
“Asociacións	de	caráuter	relixioso”,	“Asociacións	de	Caráu-
ter	 científico”,	“un	 fato	 de	 fermosas	 señoritas”,	“Comisións	
oficiáis”,	“cinco	empregados	do	Concello”,	“O	Concello”.	(pp.	
120-124).

O	emprego	de	onomatopeas	–“coch,	coch”;	“run-run”-,	
aliteracións	–“ventre	orondo	e	redondo,	 lirondo	e	boron-
do”-,	polisemias	–“xurar”,	“apretar”-,	oxímorons	–“con	subri-
me	sinxeleza”-,	aglutinación	de	prefixos	e	sufixos	–“super-
postsimbolistas”-,	 creacións	 lexicais	 –“celidoniamente”-,	
acumulacións	 verbais	 –“un	 cubo	 estoupoestrépetostron-
dante”-,	reiteracións,	paralelismos,	anáforas,	amplificacións,	
polisíndetos,	etc.	confírenlle	ao	texto	unha	forza	expresiva	
que	subliña	a	intención	satírica	e	paródica.

Hai	 comparacións	 que	 procuran	 a	 deformación	 grotesca,	
mediante	 a	 animalización,	 a	 vexetalización	 ou	 a	 cousificación	
das	persoas:

“Eu	 quixera	 cantar	 istes	 amores	 crasos	 e	 lardeiros,	 aquela	
mistura	farta	de	dúas	almas	que	se	derrete	unha	na	outra	como	
se	derrete	na	tixola	a	grasa	dos	rixóns.”	(p.15).

Ás	veces	a	narración	entra	na	paraxe	da	escatoloxía:
“Por	baixo	dos	seus	xamóns	habedes	pasar,	mal	que	vos	pese;	

atrás	dela	habedes	andar	cheirando	coma	os	cans	ás	cadelas	...	
Veleiquí	o	Pasado-Futuro	 inmenso,	pesado,	 inmóvele	como	un	
Himalaya	de	carne:	baixen	as	varas	da	vosa	soberbia	e	víndelle	
lamber	as	carrañas	dos	pés	...	Veleiquí	o	burato	por	onde	escoa	
toda	a	civilización.”	(p.30).

“Coma	quen	mexa	nas	augas	mortas	dunha	laga	estañada	e	
tranquía...”	(p.	73).

Os	rexistros	lingüísticos	empregados	reflicten	a	realidade	so-
ciolingüística	conflitiva:

-	O	castelán	dos	comerciantes	maragatos	e	dos	burgueses	de	Oria.
-	O	castrapo	dos	galegofalantes	en	situacións	formais.
-	O	galego	das	clases	populares.
O	plurilingüísmo	caracterizador	e	ridiculizador	incorpora,	así	

mesmo,	abundantes	barbarismos	–“lunch,	mon	amour,	à	la	ga-
rçonne,	interviú,	bon	marché,	soulagement,	varietés,	chauffer”-,	
termos	da	xerga	xuvenil	da	época	–“caraba,	primada,	cañí,	diña”-,	
vocábulos	da	fala	indiana	–	“llegado	resien,	etablesimiento”-,	la-
tinismos	–“Ego	te	absolvo”-,	etc.

O	autor	 recorre	a	miúdo	 	a	elementos	–modismos,	 refráns-	
da	linguaxe	coloquial,	vulgar	-“Aquela	si	que	era	boa”,	“meter	na	
boca	do	lobo”,	“non	dar	pé	con	bóla”,	“pensando	que	pingaba	a	
breva”,	“cando	Deus	dá	non	é	migalleiro”,	etc.-	que	se	combinan	
con	 cultismos,	 tecnicismos,	 latinismos	 e	 amplo	 repertorio	 	 de	
referencias	culturais.	Non	pode	faltar	o	rico	léxico	do	porco	(ma-
tanza)	e	dos	seus	produtos.

O	 resultado	final	é	unha	 linguaxe	 incisiva	e	provocado-
ra,	 rica	 e	 ousada,	 radicalmente	 nova	 no	 panorama	 literario	
galego;	marabilla	literaria.	O porco de pé	inscríbese	na	longa	
tradición	satírica	 	da	narrativa	 	europea,	con	autores	como	
François	 Rabelais	 (1494-1553)	 –Pantagruel	 (1532)-	 que	 ins-
taura	 a	 estética	 do	 grotesco	 e	 do	 exceso,	 cunha	 linguaxe	
chea	de	enumeracións,	exaxeracións	e	referencias	escatoló-
xicas,	Francisco	de	Quevedo	(1580-1645),	mestre	da	burla	e	
da	anfiboloxía,	que	ataca	a	decadencia	da	sociedade,	o	es-
critor	satírico	irlandés	Jonathan	Swift	–Los viajes de Gulliver	
(1726)-	 	 ou	 Laurence	 Sterne	 (1713-1768)	 –La vida y opinio-
nes del caballero Tristram Shandy	 (1760-1767)-,	que	anticipa	
moitos	 dos	 recursos	 narrativos	 das	 vangardas	 literarias	 do	
século	XX.
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3.6. Vixencia da obra.

Moitos	asuntos	da	novela	de	Vicente	Risco	manteñen	plena	
vixencia	na	sociedade	actual.

Hai	moito	de	premonición	do	mundo	globalizado	actual	–eco-
nomía,	política,	cultura,	información	etc.-	na	visión	atormentada	que	
D.	Celidonio	ten		de	Barcelona	(	“a	Gran	Cibdade	que	dá	a	volta	ao	
mundo	inteiro”	).	Invasión	de	cemento	e	asfalto,	que	leva	a	desfeita	
ás	paraxes	máis	afastadas,	nun	proceso	de	urbanización	total.	Agre-
sións	continuadas	ao	medio	natural,	con	graves	consecuencias	na	
climatoloxía,	que	non	cesa	de	denunciar	o	movemento	ecoloxista.

A	Economía	ostenta	o	poder	absoluto	no	mundo	actual	e	o	deus	
Diñeiro	goberna	con	tiranía		a	humanidade	(“Maxima debetur pecuniae 
reverentia”).	“O senso socialista do capitalismo”	ou		“Do	capitalismo	que	
está	chamado	a	salvar	ao	mundo	da	crise	que	ameazaba	ao	capital”	
(p.	114)	semellan	titulares	dos	medios	de	comunicación	de	hoxe,	ao	
informaren	das	convulsións	financeiras	que	se	están	a	producir.	A	acu-
mulación	escandalosa	de	riqueza	–grandes	fortunas-	é	unha	obsceni-
dade	permanente	e	un	insulto	colosal	á	intelixencia	e	á	sensibilidade	
nun	mundo	en	que	millóns	de	persoas	morren	de	fame	cada	ano.

“Non	 esquezades	 que	 o	 fin	 do	 Diñeiro	 é	 medrar,	 medrar	 a	
cotío,	 medrar	 sempre,	 ata	 encher	 o	 mundo,	 ata	 realizar	 o	 gran	
símbolo	de	Midas.”	(p	115).

A	Política	emprega,	en	boa	medida,	as	mesmas	armas	de	se-
dución	que	outrora	(promesas	electorais).

O	 gregarismo	 segue	 a	 presidir	 boa	 parte	 da	 parafernalia	 dos	
eventos	actuais	–deportivos,	musicais,	festivos,	etc.-	que	a	televisión	
mete	continuamente	nas	nosas	casas.	O	afán	de	ostentación,	o	impe-
rio	das	modas	ou	a	relevancia	das	aparencias	(hipocrisía	social)	son	
realidades	que	medran	sen	cesar	nas	sociedades	desenvolvidas	(!).		

No	tocante	á	alimentación,	non	andaba	moi	descamiñado	o	
autor	ao	se	referir	aos	produtos	que	se	comercializan	(“das	tres-
centas	mil	porcalladas	que	nos	venden	e	comemos”),	que	están	
a	condicionar	os	nosos	hábitos	alimentarios	(introdución	da	co-
mida	rápida	(lixo)	–fast food-,	problemas	de	obesidade,	doenzas,	
intoxicacións,	etc.).

As	 celebracións	 ou	 romarías	 gastronómicas	 –moitas	 delas	
son	exaltacións	dos	máis	variados	produtos	porcinos-		proliferan	

pola	nosa	xeografía	e	congregan	multitudes	de	devotos	e	entu-
siastas.	As	enumeracións	de	produtos	culinarios	que	aparecen	
en	O porco de pé	presaxian	a	cultura	da	opulencia	e	o	exceso	da	
sociedade	de	consumo	en	que	vivimos.

“E	levouno	de	arrastro	ao	comedor	estilo	hespañol,	onde	estaban	
as	persoas	de	respeto,	arredor	da	gran	mesa	onde	campaban	imen-
sas	tartas,	colosales	brazos	de	xitano,	pastéis	enormes,	montañas	de	
pastas,	pastéis,	masas,	froitas	escarchadas,	emparedados,	empanadi-
llas,	roscas,	biscoitos,	melindres,	almendrados,	galletas,	bombos,	cakes,	
roscóns,	 merengados,	 ametralladoras,	 turróns,	 serpes	 de	 mazapán,		
sandwichs,	 ovos	 moles,	 touciños	 de	 ceo,	 manteiga	 doce,	 mel,	 cara-
melos,	almibres,	mermeladas,	arroz	en	dulce,	guindas	en	augardente,	
chiculates,	orellas	de	frade,	figos	pasos,	dátiles,	bananas,	piña	de	Amé-
rica,	namentras	nos	aparadores	había	un	exército	de	botellas	de	xe-
rez,	tostado,	porto,	champán,	coñac,	benedictino,	chartreuse,	ron,	anís,	
curaçao,	xinebra,	kumel,	e	caixas	de	cigarros.”	(pp.154-155).	

Hai	unha	descrición	enumerativa,	cargada	de	expresividade,	can-
do	o	Dr.	Alveiros	contempla	desde	a	fiestra	do	seu	cuarto	a	parte	de	
atrás	das	casas,	que	con	mínimas	variacións	caracteriza	hoxe	moitos	
barrios	das	nosas	cidades.	É	como	se	o	narrador	–autor-	 ,	perante	a	
visión	do	abandono	e	a	miseria,	deixase	por	un	momento	a	dureza	da	
sátira	e	se	 instalase	na	reflexión	comprensiva,	humanizada,	 facendo	
espertigar	a	alma	engruñada		do	doutor.	A	estampa	resulta	extensa		
metáfora	da	parte	oculta	do	mundo,	da	vida,	que	non	se	ve	ou	non	
queremos	ver.	

“Despóis	 arredóu	 as	 cortinillas	 de	 encaixe	 da	 fenestra	 de	 meio	
corpo,	e	estivo	considerando	as	traseiras	das	casas	vellas,	as	galerías	
pintadas	de	terra	roxa,	cos	vidros	partidos	sustituídos	por	cartóns	e	
follas	de	 lata;	as	solainas	sobreviventes,	os	ventanuchos	de	madeira	
vella	sen	pintar,	cunha	soila	vidraza	pequeniña	no	centro;	as	paredes	
de	pallabarro	e	de	tellas;	os	tellados	cobertos	de	ouricelos;	as	chemi-
neias	feitas	de	latas	de	gas;	as	albacas	e	os	miramelindros	medrando	
en	latas	de	pementos,	en	cús	de	olas,	en	orinoles	vellos;	os	tendales	de	
roupa	branca	esgazada	ou	remendada;	os	gatos	deitados	ao	sol,	ou	
camiñando	pouco	a	pouco	polo	cume	dos	tellados,	cos	rabos	enfestos	
e	amostrando	a	peseta;	os	testos,	caixas	de	cartón,	táboas	de	caixóns,	
trapos,	basoiras	vellas,	abandoados	nos	tellados;	a	muller	de	fermosos	
brazos	que	aparez	cantando	pra	pechar	a	fenestra	sen	dar	tempo	pra	
verlle	a	face,	que	ben	se	sabe	como	é;	os	nenos	que	andan	xogando	na	
solaina	máis	baixa	e	dos	que	chegan	eiquí	os	berros	...”	(pp.145-146).
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