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Paréceme inadecuado contar  as 
vidas que non teñen interese. Hai 
que ter o pudor da vida privada, 
último privilexio que nos queda, 
mentres nos quede.

“Autobiografía confidencial” en 
Vida Gallega, nº 61 (1960)

É que a morte non destrúe a vida. Con ela remata o noso “estar no 
mundo” pero hai cousas eternas ás que a morte non pode tocar.

“El sentido de la danza macabra”. La Región-Hoja del Lunes
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Vicente Martínez-Risco Agüero
Coñecido literariamente como Vi-

cente Risco, naceu o 30 de setembro 
de 1884 en Ourense no piso 1º da rúa 
da Paz, antiga rúa dos Zapateiros. 
A familia trasládase ao nº 6 
da Praza do Ferro, onde 
vive até que casa.

A súa vida trans-
corre entre Ou-
rense (onde na-
ceu e traballou), 
Castro Caldelas 
(de onde é ori-
xinario) e Allariz 
(onde casou).

Casa en 1922 
coa alaricá María del 
Carmen Fernández, con 
quen tivo catro fillos: Car-
meliña, Antón, Chus e Cruz.

Ao casar fixa a súa morada na ou-
rensá rúa de Santo Domingo, piso que 

foi centro de interesantes tertulias 
das que saíron traballos fundamen-
tais para o coñecemento de Galiza, 

ao tempo que alí formáronse 
novos etnógrafos, arqueó-

logos, historiadores, es-
critores e artistas.

As tertulias foron 
un importante cen-
tro de divulgación 
do pensamento 
risquián. As tertu-
lias do Roma, do 
Cortijo, do Hotel 

Parque ou a do Vol-
ter, continúan a ser 

un referente.
Morre en Ourense na 

súa casa da rúa Santo Do-
mingo o 30 de abril de 1963.

Está enterrado no camposanto de 
Vilanova (Allariz).

biografía
[…] coido que se pode ob-
servar a cobiza de pór o 
pensamento galego en co-
municación coas corren-
tes do mundo, co intento 
de vivir o noso tempo ao 
noso xeito. O cal, supoño 
que non é tampouco mala 
intención.
En todo caso, quédalle a 
un a defensa dos indefen-
sos: o humor.

Leria (limiar) (1960)

[…], ollemos que o home 
de espírito non se perde 
de todo na obra social, se-
nón que namentres sofre 
os desenganos e os amar-
guexos do mundo, hai un 
puntiño central do seu ser 
que vive impasíbel na quie-
tude, aínda que lle estea o 
corpo ou a alma.

“Nós os inadaptados” 1933.

	 1894-1899	 •	 Inicia	 os	 estudos	 de	
Bacharelato no Centro 
Provincial	 de	 Instrución	
de Ourense.

	 1899-1906	 •	 Estuda	 Dereito	 na	 Uni-
versidade de Santiago 
de Compostela.

	 1907-1913	 •	 Traballa	 na	 Delegación	
de Facenda de Ourense.

	 1913-1916	 •	 Marcha	a	Madrid	a	cur-
sar estudos na Escola 
Superior de Maxisterio.

	 1916-1954	 •	 Imparte	docencia	na	Es-
cola Normal de Ourense, 
agás nos anos 1945-1948 
que se traslada a Madrid.

	 1954-1963	 •	 Continúa	a	exercer	o	seu	
maxisterio nas tertulias.
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Crítico, desmesurado,  
xeneroso en enumeracións,

caricaturesco, paródico, carvanalesco e 
rabelaisiano, acedo contra a burguesía 
provinciana, política e mercantil, aris-
tocrático de pensamento e antigregario.

Risco impulsou a prosa narrativa 
galega a cotas de modernidade, quería 
lectores intelixentes, cooperadores no 

esforzo de construír un mundo de fic-
ción, un mundo máis feliz có da reali-
dade, un mundo lúdico que o fixese es-
quecer a mediocridade. Quería elaborar 
universos de ficción expresionistas e 
distorsionados botando man dos dis-
parates que fabrica decote a realidade. 

literato

A literatura, aínda que teña despois 
algunha aplicación utilitaria, é esen-
cial e primordialmente puro xogo». 

V.R.

O mellor acerto de Risco é que crea, a través da palabra, un mundo propio, 
rexido pola dimensión paródica de todos os rexistros lingüísticos: o cien-
tífico, o xornalístico, o filosófico, o esotérico, o político... no que se poden 
albiscar pegadas de Joyce ou Swift.

Ali estab’eu só, n-Alemaña, sen comprender a nin-
guén, case sen que me comprenderan a min.

V.R. Mitteleuropa, 1934
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OBRA EN GALEGO
CONTO E RELATO CURTO
 1919-1919 Do caso que lle aconteceu ô Dr. Albeiros,  A 

Coruña, Tip. El Noroeste.

 1923 A estrela do Apóstolo, Nós, nº 18, 1-VII,  4 
páxinas de encarte entre 9 e 10.

 1925 A trabe d’ouro e a trabe d’alquitrán,  A Co-
ruña, Ed. Lar.

  O lobo da xente, A Coruña, Ed. Lar.

  A velliña vella, Céltiga. Buenos Aires. 

 1926 A Coutada, A Coruña, Ed. Lar.

 1927 Os europeos de Abrantes, Nós, nº 39, 15-
III e nº 40, 15-IV.

 1928 Memorias de pouco tempo. Nós. nº 58, 
15-X, pp. 182-184.

 1929 Dédalus en Compostela (Pseudoparáfra-
se), Nós, nº 67, 25-VII, pp.123-129.

  “Meixelas de Rosa”, A Nosa Terra. Setem-
bro.

  Xogadores de cartas.

 1930 O señor feudal, Nós, nº 74, 15-II, pp.  
29-30.

NOVELA
 1928 O porco de pé, A Coruña, Ed. Nós.

TEATRO
 1928 O bufón d’El Rei, A Coruña, Ed. Nós.

LITERATURA DE VIAXE
 1934 Mitteleuropa, Santiago, Ed. Nós.

LITERATURA INFANTIL
 2004 Baixo o título xenérico de Tres contos ma-

rabillosos, a editorial Galaxia publica tres 
contos infantís escritos por Vicente Risco 
en 1921: “O rei avarento”, “O labrego” e 
máis “O Rei e A dona encantada”.

POESÍA
 1918 Morreu un mozo. “Nós” suplemento litera-

rio de El Noroeste. A Coruña 24-XII-1918.

  O tempo foxe. “Nós” suplemento literario 
de El Noroeste. A Coruña 28-I-1919.

 1919 Cantiga pra’compañar co pandeiro. A 
Nosa Terra, nº 85-86. A Coruña 15-IV-
1919.

  Balada de mal cristiano. A Nosa Terra, nº 
85-86. A Coruña 15-IV-1919.

  Interior o gaston la touche. A Nosa Terra, 
nº 85-86. A Coruña 15-IV-1919.

  Triadas druídicas. A Nosa Terra, nº 94. A 
Coruña 15-VII-1919.

 1920 U… Ju juu…(poema futurista). A Nosa 
Terra, nº 113. A Coruña 25-II-1920.

 1921 O vento pasa. A Nosa Terra, nº 138. A Co-
ruña 15-IV-1921.

  O mar cantou. A Nosa Terra, nº 138. A Co-
ruña 15-IV-1921.

 1923 O poema do mar. Revista da Casa Améri-
ca-Galicia, nº 26. A Coruña, II-1923.

OBRA EN CASTELÁN
CONTO E RELATO CURTO
 1910 El Tesoro de Korilán. Ourense. El Miño. 

 1911 El enviado. Mi Tierra.

 1940 La Dama del Unicornio.

 1958 La noche y la muerte.

  El rapaz y la serpiente.

  La noche y la muerte.

  Nació un sábado sin sol.

NOVELA
 ¿1951–52? (edic.1961) Gamalandalfa.

 1953 La puerta de paja. 

 ¿1955? La Tiara de Saithaphernes.

 ¿1955? (edic.1981) La verídica historia del niño de 
dos cabezas de Promonta.

 1956 Mejillas encendidas.

 1994 Doce años después.

POESÍA
 1919 El anticuario. Sevilla. Grecia nº 35

 1920 Bambalinas. Sevilla. Grecia nº 43.

  Silfide.

  Sueño lejano.

  Islam.

“Preludio a toda estética futura”, La Centuria. Ourense. 1917

Sentado a la lumbre, el obispo Baldonio, excomulgado por tres Papas seguidos, se limpia-
ba los dientes con una punta de cuerno de ciervo.

V.R. La puerta de paja, 1934.

Con certeza que na literatura galega, e 
pode que noutras, non hai un comezo 
máis lembrado que o de O porco de 
pé (1928). As primeiras liñas ofrecen os 
elementos básicos: tempo histórico, 
protagonista e motivo da novela:
«Na Posguerra, Don Celedonio as-
cendeu de porco a marrán, e che-
gou a ser alcalde».
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Risco é sen dúbida ningunha e a día 
de hoxe o mellor dos nosos ensaístas

Entendido o ensaio como o texto 
que espalla ideas e tenta convencer da 
súa utilidade dun xeito ameno, tanto 
nos límites do artigo como nos máis 
extensos do libro, cómpre dicir que 
ninguén superou a Risco nese eido. Nos 
seus ensaios utiliza unha sintaxe sinxela 
de parágrafos breves que adoitan non 
ser superiores ás cen palabras significa-
tivas, emprega oracións afirmativas e 
tallantes e mesmo utiliza só argumen-
tos favorables ás súas teses. 

Antes de 1936, con estes ensaios, 
Risco vai ser o gran teórico e espalla-
dor das ideas nacionalistas cun estilo 
acaído a este propósito. Consegue fa-
cer chegar ao lector conceptos como 
nacionalismo, galeguismo, nación e ou-
tros semellantes. Busca crear segurida-
des nun lector que non é especialista en 
dereito nin en ciencia política.

ensaísta

Se repasamos a obra do Risco revélasenos o que 
foi, de primeiras, un pensador, un ideólogo, e fun-
damentalmente un escritor didáctico. Para el, es-
cribir era expresar ideas. E para esa expresión va-
leuse dunha prosa moi característica, desprovista, 
en xeral, de énfase e solemnidade.
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A complexidade de Risco revélase moi especialmente no feito de que, 
xunto á súa faceta especulativa, ás veces especulativa en exceso, coexiste 
unha faceta realista, dun realismo impecábel e, en gran medida, aínda cun-
ha vixencia asombrosa. 
Nos seus ensaios leva a cabo unha análise dos graves problemas que ma-
goaban daquela o país, a maioría dos cales aínda subsisten, ben que baixo 
outras formas.

OBRA EN GALEGO
 1920 “Arte Nova”, A Nosa Terra, nº 114, 20-III,

  “Estudios críticos. Eça de Queirós e Guerra 
Junqueiro”, A Nosa Terra nº 114, 20-III.

  “Crítica literaria. Letras portuguesas”,  A 
Nosa Terra, nº 119, 10-V.

  “Letras nosas e alleas”, A Nosa Terra, nº 
126, 20-VIII,

 1920-21 “Galizia Céltiga. A Don Manuel Murguía 
respeitosamente”, Nós, nº 3, 5

 1921 “O poeta armenio Hrand Nazariantz”, Nós, 
nº 4, 31-I

  “Rosalía de Castro. O poeta-saudade”,   
El Diario de Orense, 17-VII

  “Do culto da Vaca Astral en Galicia”,  
A Nosa Terra, nº 149,

  “O libro de Mr Horacio Wells”, A Nosa Te-
rra,  nº 146, 1-IX,

 1922 “A decadenza da vila”, La Zarpa, 18-III,

  “A cobiza de ter unha grande vila”,  La Zar-
pa, 25-III,

  “A cencia y-os mitos”, La Zarpa, 1-IV,

  “Busquemos un fin”, La Zarpa, 8-IV,

  “Cousas”, La Zarpa, 22-IV,

  “A deusa nai”, La Zarpa, 6-V,

  “Superoccidentalismo”, La Zarpa, 28-V,

  “Do `máis alá´ e mais do `foulard´”, La Zar-
pa, 15-VII,

  “Siquera, unha vez ó ano....”, La Zarpa, 
25-VII, 

  “Leria metafísica”, La Zarpa, 7-X,

  “Oucidentalismo e orientalismo”, La Zar-
pa, 25-XI,

 1923 “O teósofo alemán Rudolf Steiner”, Nós, nº 
15, 17,18.

 1925 “Ainda unha Historia Universal”, A Nosa 
Terra,  nº 208, 1-I

  “Cultura e natura”, Galicia, 11-I

  “A Terra e a evolución humana”, A Nosa 
Terra,  nº 209, 1-II, pp. 4-5.

  “Estudos sobre o Romantismo”, A Nosa 
Terra,  nº 213, 1-VI

  “Lembrando aos precursores”, A Nosa Te-
rra, 25-VII,

 1926 “A moderna literatura irlandesa”, Nós, nº 
26, 15-II

  “Do futurismo e máis do karma”, Nós, nº 
34, 5-X.

 1927 “Da renacencia galega. A evolución do ga-
lego e os seus críticos”, A Nosa Terra, nº 
233, 1-II

  “Ensaios de Phisiognomía”, Nós, nº 48, 
15-XII

 1928 “Vicetto ou o romantismo”, Nós, nº 53, 
15-V

 1929 “O idioma galego na nosa vida e na nosa 
cultura”, Céltiga.

 1932 “Pensamento en col da fé e mais da cul-
tura. I. Da renacencia do catolicismo”, Lo-
gos, nº 18, xuño, 

  “Pensamento en col da fé e mais da cul-
tura. II. Galiza e a renacencia católica”, 
Logos, nº 19, xullo.

  “Pensamento en col da fé e mais da cul-
tura. III. Catolicismo e latinismo”, Logos, nº 
23, novembro

 1933 “A Paixón de Cristo e a historia”, Logos, nº 
28-29, abril-maio, 

  “Nós, os inadaptados”, Nós, nº 115, 25-
VII.

 1934 Manuel Murguía, Arquivos do Seminario 
de Estudos Galegos, Santiago, 

 1961 Leria . Ed. Galaxia. Vigo.

OBRA EN CASTELÁN
 1910 “Filosofía arbitraria: España y los españo-

les”,  El Miño, Ourense, 27-II.

  “La mentira de Nietzsche”, El Miño, Ou-
rense, 20-III.

 1911 “De Literatura Gallega. De los precurosres 
a los contemporáneos”, Mi Tierra, Ouren-
se, nº 1, xullo,

 1917 “Preludio a toda estética futura”, La Cen-
turia, Ourense.

 1918? Las Tinieblas de Occidente. Ensayo de 
una valoración de la civilización europea, 
ed. de Manuel Outeiriño, Santiago, Sotelo 
Blanco, 1990.

 1920 “En el umbral del apocalipsis”, La Ilustra-
ción Española y Americana, 8-III.

 1937 “Sobre el pacifismo y la guerra”,  Misión, 
Ourense, nº 1. 

  “La virtud como defensa”, Misión, nº 1. 

  “Ensayos sobre el marxismo”, Misión. 

  El sentido espiritual de la Historia,  Ouren-
se, Ed. Misión.

  Sobre el concepto del héroe, Ourense, Ed. 
Misión.

  Psicología del librepensador, Ourense,  Su-
plemento de Misión.

 1938 “La ciencia jurídica y el bolchevismo”, Mi-
sión, nº 23.

  “Oswald Spengler y la actualidad”, Misión, 
nº 31. 

  “Estudios sobre el judaísmo”, Misión, nº 40.

 1959 “En memoria de Florentino López Cuevi-
llas”, Boletín de la Real Academia Gallega, 
nº 333-338, novembro.

 1963 Mitología cristiana, Madrid, Editora Nacio-
nal.

 1968 Orden y caos, Madrid, Escelicer.
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Risco resaltaba a importancia do 
mestre como a alma da escola. Por tal 
motivo, na súa escolleita había que pór 
extremado coidado, pois del dependía 
o éxito ou o fracaso escolar. Non abon-
daba con que fosen galegos, senón que 
tamén debían apreciar e valorar Galiza.

Ademais, como profesor de Histo-
ria e director da Normal durante un 
longo tempo, levou á acción pedagóxi-
ca e á vida do centro os seus ideais ga-
leguistas e nacionalistas. Deste modo, 
o xerme do galeguismo quedaría espa-
rexido entre as sucesivas xeracións de 

mestres que, á súa vez, o esparexería 
na sociedade galega a través de tódalas 
redes de influencia na sociedade rural. 
Isto	foi	así	ata	a	época	do	franquismo	
na que as condicións políticas fixeron 
cambiar o rumbo da sociedade.

Creou escola. Moitos discípulos 
seus e docentes entenderon (e en-
tenden) a vida da aldea grazas a el e 
comezaron a estudar esa realidade en 
serio. Neles foi prendendo o interese 
e a capacidade por coñecer a súa terra 
e o seu pobo, para logo poder trans-
formalos.

pedagogo

Unha das achegas importantes de Risco alleas ao maxisterio nas aulas esti-
vo na cultura fraguada nos locais de lecer ou noutros lugares particulares 
asiduamente frecuentados pola intelectualidade ourensá da época para 
satisfacer as máis diversas necesidades vitais e, a través do contacto hu-
mano, poder contrastar as súas ideas. Unha historia, a dos parladoiros dos 
cafés ourensáns, na que ninguén se mergullou aínda fondamente e da que 
sería interesante analizala máis polo miúdo.

Risco foi sempre, como 
figura central do nacio-
nalismo galego, o escolli-
do para a elaboración de 
proxectos-modelo rela-
cionados coa galeguiza-
ción do ensino, tratando 
de adaptar a escola á rea-
lidade de Galicia.

• 8 •
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OBRAS PEDAGÓXICAS  DE VICENTE RISCO
 1921 “Plan pedagóxico pr’a galeguizazón d’as 

escolas”, Nós, nº 6, 20-VIII, pp. 5-7; nº 7, 
25- X, pp. 10-12.

 1928 Elementos de Metodología de la Historia,  
A Coruña, Ed. Nós.

 1934 A Nosa Terra, nº 333, 26-V-1934, p. 3 e nº 
334, 2-VI-1934, p. 1)

 1937 El sentido espiritual de la Historia, Ourense, 
Ed. Misión.

 1952 Historia de Galicia, Vigo, Ed. Galaxia. 

Algunhas propostas de Vicente 
Risco para o ensino en Galiza
(A	Nosa	Terra,	nº	333,	26-V-1934,	p.	3	e	nº	334,	2-VI-1934,	p.	1)

O elemento decisivo no eisito da escola está no escolante. Un bó escolante fai a 
escola. Da escolleita do escolante pende todo.
Non abondan as condiciós inteleituás e as condiciós técnicas. 
Ten que ser persoa seria, de garantía moral, de simpatía persoal, de don de xentes, 
que infunda confianza, que teña xeito e que teña esperencia.
Ten que ser un verdadeiro galeguista, qu’o leve no fondo da yalma e que seña 
prudente d’abondo pra non asustar á xente.
O escolante deberá ser ademais axudado no seu labor por todol-os irmáns que 
poidan, non precisamente intervindo na vida escolar -cantos menos intervenían 
millor- senón proporcionán-dolle todol-os informes, libros, material, consellos, 
que se lle poidan dar.

O programa escolar a ser como o de todal-as 
escolas. Ora que debe comprender ademais:
• O idioma galego.
• A coñecencia integral da Terra Galega.
• A coñecencia da Historia de Galiza.
• A da arte e mais da literatura galega.

A escola debe precurar desenrolar, antr’os  
caráuteres hereditarios da raza galega,  
os millores, coma son:
• Sereidade de xuicio.
• Dureza pra o traballo.
• Cachaza pra sofril-as penas.
• Boa crianza  (hoxe tan botada de perda, 

especialmente nas ciudades).
• Prudenza.

Debe correxir os nosos vicios, coma son:
• A homildeza excesiva.
• O encollimento.
• O eisaxerado individualismo.
• A mintira.
• A falla de limpeza.
• O desprezo do propio e cega ademiración pol-o alleo.

• 9 •
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A obra periodística de Risco
Abrangue 

practicamente 
todos os xéneros 

literarios. Nos seus 
artigos vai intentar 

facer o seu propio rela-
to sobre a transformación 

do mundo circundante, partindo 
da anécdota cotiá para facela trans-
cendente e, en certo modo, que sirve 
de reflexión. Nos seus artigos reflicte 
unha actitude de serenidade, relati-
vismo e ausencia de afectación, lonxe 
da procura de verdades absolutas e 
que reforzan a súa máxima de “todo é 
asegún”. Vicente Risco recorre ao hu-
mor	como	forma	de	reflexión.	Un	hu-

mor amábel, cheo de ironía e que lle 
serve para relativizar e temperar a 

transcendencia das cousas.

Os seus artigos son unha sorte 
de diario nos que ía anotando as re-
flexións que lle arrancaban o día a día. 
Pode que no xornalismo atopemos o 
Risco máis xenuíno, o home de ideas 
descorcentantes e orixinais, o intelec-
tual brillante e lúdico que era, aparece 
quizais máis verdadeiro e fiel a si mes-
mo que en ningún dos demais xéneros 
por el cultivados.

xornalista

O Libro de las horas é unha fermosa 
escolma na que se recollen os arti-
gos de Vicente Risco publicados en 
La Región entre os anos 1949 e 1961.

No xornal ourensán publicará 
tamén seccións memorábeis como 
“El Orense perdurable” ou “El 
Orense perdido”, seccións nas que 
os artigos de Vicente Risco son ilus-
trados polo seu amigo Xose Conde 
Corbal.

Risco, nos seus artigos, pre-
séntasenos como un autor de 
profundo calado humanístico 
e cultivador dos máis dispares 
saberes.
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Tamén dende o xornalismo Risco vai preocuparse por Galiza, pola recu-
peración da súa cultura popular, da súa simboloxía, dos seus dereitos… E 
dende o xornalismo introducirá as vangardas, coas que quere modernizar 
o discurso do nacionalismo e que tanto influencia terán nos artistas plás-
ticos de posguerra.

PRINCIPAIS XORNAIS, REVISTAS E BOLETÍNS  EN QUE ESCRIBE  VICENTE RISCO
El Miño. Ourense. Diario editado entre 
1898-1918. Vicente Risco colabora en-
tre 1910-1911.

Mi Tierra. Ourense. Revista literaria ilus-
trada editada en 1911.

Azul. Ourense. Revista literaria editada 
en 1913.

A Nosa Terra. A Coruña e Santiago de 
Compostela. Voceiro das Irmandades da 
Fala e do Partido Galeguista e publicado 
entre 1916.1936.

La Centuria. Ourense. Revista neosófica 
1917-1918, fundada por Vicente Risco.

La Zarpa. Diario agrarista editado entre 
1920-1936.

Nós. Ourense, A Coruña, Santiago de 
Compostela. Boletín Mensual da Cultu-
ra Galega editado entre 1920-1936, da 
que Vicente Risco foi fundador e director.

Boletín Oficial da Irmandade Nazonalista 
Galega.  Ourense 1922.

Rexurdimento. Betanzos. Voceiro da 
Irmandade local e da Irmandade Nazo-
nalista Galega publicado entre 1922-
1923.

As Roladas. Madrid. 1922.

Galicia. Vigo. 1922-1926.

Alfar. A Coruña. Revista cultural. 1923-
1926

Terra. Buenos Aires. Idearium da Irman-
dade Nazonalista Galega. 1923.

Céltiga. Buenos Aires. 1924-1932.

Arquivos do Seminario de Estudos Ga-
legos. Santiago de Compostela. 1927-
1934

Heraldo Orensano (sucedido polo He-
raldo de Galicia). Ourense. Semanario 
do grupo galeguista ourensán. 1929-
1936.

Guión. Lugo. Semanario galeguista. 
1930-1931.

Galiza. Mondoñedo. Revista cultural. 
1930-1932.

Logos. Pontevedra. Revista de cultura 
relixiosa. 1931-1936.

Yunque. Lugo. Revista literaria e cultu-
ral. 1932.

Alento. Santiago de Compostela. Boletín 
de estudos políticos. 1934-1935.

A Fouce. Buenos Aires. Voceiro da 
Sociedade Nazonalista Pondal. 1926-
1936.

El Pueblo Gallego. Vigo. 1924-1936 
(Primeira época)

Adiante. Celanova. Semanario das Mo-
cidades Galeguista. 1933.

Guieiro. Ourense. Voceiro da Federación 
das Mocidades Galeguista. 1935-1936. 

Euzkadi. Portavoz do Partido Nacionalis-
ta Vasco. Risco colabora ao longo dos 
anos 1930.

A Aguia. O Porto.Órgano dos poetas 
saudosistas portugueses.

La Región. Ourense. Diario católico e 
conservador fundado en 1910 no que 
Risco colabora dende 1936 até o seu 
pasamento.

Misión. Ourense. Revista quincenal de 
la Parroquia y La Escuela. 1937-1938.

Catequesis Antoniana. Ourense. Folla 
relixiosa. 1943-1945.

Boletín de la Comisión Provincial de Mo-
numentos de Orense. Ourense 1898-
1960.

Revista de Dialectología y Tradiciones 
Populares. Risco publica diversos traba-
llos etnográficos entre 1944-1961.

Cuadernos de Estudios Gallegos. San-
tiago de Compostela. Instituto Padre 
Sarmiento. 1944.

Posío. Ourense. Revista Cultural. 1945-
1946.

La Noche. Santiago de Compostela. 
1946-1950.

Hoja del Lunes de Orense. 1950-1985. 
Vicente Risco colabora até a súa morte.

Posío. Artes y Letras. Ourense. 1951-
1954.

Informaciones. Madrid. 1922-1983. 
Risco colabora entre 1954-1957.

Boletín de Información Municipal del 
Ayuntamiento de Orense. Ourense. 
1956-1962.

Fin de Semana. Ourense. Revista publi-
citaria e cultural. 1962-1963.

• 11 •
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Inicio do discurso de ingreso de 
Vicente Risco  na Academia Galega

Señores académicos:
N-iste istante da mais grande sole-

nidade pra min, en que vou ser recibi-
do antre vós, embárganme a un tempo 
a ledicia e o temor. Me non coido me-
recente da honra que me quixéchedes 
facer, e penso que si me chamáchedes 
pra encher un posto na vosa douta 
asambreia, foi ollando mais ben qu’â 
miña cativa obra feita, ô labor que, 
mirándome con bos ollos, agardades 
qu’ainda podo facer, e que quixéche-
des premiar por adiantado, pra me 

dardes azos pr’emprendelo, e pra 
m’obrigardes ainda mais a consagral-a 
miña vida inteira ô estudo e ô servizo 
da cultura galega.

E como isto é o qu’eu penso, non 
atopo millor xeito de vos amostrar a 
gratitude que vos debo, qu’o de repetir 
niste istante d’especial transcendenza 
da miña vida, sabendo qu’elo axuntaro-
me ainda mais a vos na sagra comunión 
do	Ideal,	o	meu	xuramento	d’eterna	fi-
delidade â Patrea galega, â Fala galega, 
â Cultura galega.

académico
UN CASO DE LYCANTROPÍA
Alá pol-os anos de l852 
ô 1854, chamou moito a 
atención da xente, dentro 
e fora de Galiza, e ainda 
ben lonxe, a causa que 
lle formaron no xusgado 
d’Allariz a Manuel Blanco 
Romasanta, a quen cha-
maban o home do unto.

Un caso de lycantropía (o 
home lobo) supón un fito 
importante no estudo do 
caso de Manuel Blanco 
Romasanta, por canto é o 
primeiro estudo sistemá-
tico e científico que se fai 
do caso e que volve a traer 
o tema a colación despois 
de case oitenta anos de 
esquecemento, a un ámbi-
to distinto do xornalísti-
co, o dos estudos históri-
cos e etnográficos.

VICENTE RISCO NA ACADEMIA GALEGA
Data de ingreso: 23/02/1929 
A proposta de: Manuel Martínez Murguía, Eladio Rodríguez González e  Manuel Lugrís Freire 
Discurso pronunciado no seu ingreso: Un caso de lycantropía.
Resposta pronunciada por: Ramón Cabanillas Enríquez
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Se os antropólogos e et-
nógrafos soen estudar 
culturas alleas, Risco des-
cubre ese “outro” na pro-
pia Galiza. El propio o di 
en “Nós os inadaptados”: 
Despois de tantas voltas 
e revoltas… viñemos dar 
na sorprendente descu-
berta de Galiza, a Nosa 
Terra, oculta ao noso ollar 
por un espeso estrato de 
cultura allea, falsa e ruín, 
vulgar e filistea, ofrecía-
nos un mundo tan exten-
so, tan novo, tan inédito, 
tan descoñecido como o 
que andabamos a procu-
rar por aí. Que mellor que 
a Etnografía para coñecer 
ese mundo. E a súa preo-
cupación por coñecer a 
cultura do seu pobo, fai de 
Vicente Risco o mellor et-
nógrafo galego da primei-
ra metade do século XX e 
mestre da xeración que lle 
sucede: Xaquín Lourenzo 
e Antón Fraguas son só un 
exemplo.

A visión da Historia
A visión da Historia do Risco nacio-

nalista é o resultado dunha transacción 
entre o espiritualismo transhistórico 
da súa etapa intelectual anterior a 1918 
e a necesidade de recoñecerlle un espí-
rito singular e diferencial a Galiza.

Decepcionado da Historia, Vicente 
Risco prefire acollerse ao mito, que é 
o permanente, non suxeito as incertas 
vicisitudes do porvir. E, curiosamente, 
resulta extremadamente interesante 
para a historia social a obra etnográfica 
de Risco.
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A tradición
Gran parte dos esforzos de Vicente 

Risco é recoller a memoria do pobo. 
Dun pobo, o galego, que estaba transi-
tando cara unha sociedade urbana, mais 
que a miseria resultante da Guerra Civil 
adiou até a década do 1960. Non se tra-
taba só do etnólogo que analizaba con 
rigor a vida material e tradicional do 
noso pobo. A súa preocupación foi a de 
categorizar en forma rigorosa e moder-
na a realidade vivinte do propio país.

Foi Vicente Risco o elixido para di-
rixir a Sección de “Etnografía e Folclo-
re” do Seminario de Estudos Galegos. 
A súa actividade orientouse cara a re-
dacción de cuestionarios de etnografía 
e folclore, os estudos de diversos as-
pectos da cultura espiritual e material, 
elaboración dun arquivo de folclore e 
coleccións	etnográficas.	Un	labor	cien-
tífico e innovador en contacto co que 
se	estaba	a	realizar	en	Inglaterra,	Fran-
cia ou Alemaña.

 1910 Castro Caldelas. Monografía científica 
por…, alumno de la Escuela de Estudios 
Superiores del Magisterio, Madrid, Publi-
caciones de la Real Sociedad Geográfica. 

 1927 “O Castro de Caldelas”. Arquivos do Semi-
nario de Estudos Galegos, I.

 1928 Elementos de Metodología de la Historia,  
A Coruña, Ed. Nós.

  Provincia de Orense, en F. Carreras Candi, 
editor. Él Geografía Reino de Galicia. Bar-
celona, sa.

 1931 “Apuntes de Historia Universal y de Es-
paña. Edad Media”. Cuadernos Primero y 
Segundo, Santiago, Ed. Nós.

  “Apuntes de Historia Universal y de Es-
paña. Edad Contemporánea”. Cuaderno 
Primero. Santiago, Ed. Nós.

 1933 “Folklore de Melide” e “Estudo etnográfico 
de Terra de Melide”, en Terra de Melide. 
Santiago, Seminario de Estudos Galegos.

 1944 Historia de los judíos desde la destrucción 
del Templo. Madrid. 

 1947 Satanás. Biografía del diablo. Madrid, Li-
bros y Revistas 

 1952 Historia de Galicia. Vigo, Ed. Galaxia.

 1955 Historia de Oriente contada con sencillez. 
Escelicer. Cádiz, 

 1962 Etnografía. Cultura espiritual, en R. Otero 
Pedrayo, dir., Historia de Galicia. Buenos 
Aires, Ed. Nós, Vol.1.

Seminario de Estudos Galegos

Membros do Seminario na IIª. Xuntanza Xeral 
(Foto Ksado)
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Galiza é un mundo
Para Risco o primeiro pro-

blema de Galiza era o perigo 
de desgaleguización, da perda 
“das nosas tradicións, dos nosos 
costumes, da nosa fala, da nosa 
liberdade”. E a causa maior dese 
problema era o Estado centralista. 
Un	Estado,	o	español,	que	conside-
raba unha deformación grotesca da 
civilización europea.

Gran parte do esforzo de Vicente 
Risco foi dotar ao nacionalismo galego 
do corpo doutrinal do que até entón 
carecía. E se ben é certo que o seu acti-
vismo político limítase á etapa de 1918-
1936 e a un número limitado de libros e 
artigos, tamén é certo, como non pode 
ser doutro xeito, que as súas inquedan-
zas agroman en escritos literarios dou-
tra índole con total nitidez.

Terra é o que non pode ser des-
truído, o que non pode ser con-
culcado. Terra é a Galiza eterna, a 
que vive e vivirá en nós e fóra de 
nós; no mundo e fóra do mundo.

“A Terra”, La Zarpa (22-X-1921)

Unha nacionalidade vive sempre, 
como realidade espiritual, inde-
pendentemente do estado de que 
forma parte.

Teoría do nacionalismo galego, 1920

Ti dis: Galiza é ben 
pequena. Eu dígoche: 
Galiza é un mundo. 
Cada terra é como se 
fora o mundo enteiro.

“A medida das cousas”,  
en Leria, 1960
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O seu ideario galeguista entendeu 
que a cultura vive e medra nas tensións 
entre o local e o universal, e como con-
secuencia debe participar do xeral e do 
particular. A tradición e a xeografía (a 
TERRA)	son	o	eixo	sobre	o	que	funda-
menta a nación.

Gran coñecedor da vida cultural 
europea do momento e das diferentes 
correntes filosóficas e relixiosas mun-
diais, busca interpretar o mundo dende 
unha perspectiva galega e integrar a 
cultura galega no plano internacional, 
pois como europeo non eurocentrista 
soñou cunha Europa dos pobos consti-
tuída por pequenas comunidades cul-
turais, na que Galiza participase en pé 
de igualdade.

Unha	 Europa	 confederada	 e	 com-
posta por unidades culturais que non 
teñen porque integrarse en estados 
tradicionais constituídos pola forza.

A pesares do seu activismo católico 
e anticomunista, Risco foi, por riba de 
todo, un liberal no senso xenuíno. 

Rexeita a estatalización, invasora 
do ámbito privado, natural, da persoa e 
da familia. Consecuentemente oponse 
a calquera totalitarismo.

[…] ningún pobo pode nin 
debe vivir para el só, senón 
que tén que vivir para os 
demais pobos da terra, tén 
que vivir na comunidade 
da cultura universal, […]

“O nacionalismo e a políti-
ca”,  La Zarpa (5-XI-1922)

Hoxe temos que pensar que a li-
berdade ha de ter un fin, que a 
precisamos para algo…

“Rabindranath Tagore e o nacio-
nalismo hindú”,  A Nosa Terra. Nº 

123 (15-VII-1920)

O diñeiro é a máis espan-
tosa dinamita do mundo.
[…] Porque co creto, esta-
beleceuse a solidariedade 
mundial das finanzas, a di-
tadura dos grandes trust 
internacionais.

Mitteleuropa, 1934

E teñamos en conta que un pobo 
non pode vivir sen liberdade, 
non pode vivir sen personalida-
de propia. Vivir, para un pobo 
significa dispor de si mesmo, 
diferenciarse dos demais. Soa-
mente o que é diferente se pode 
dicir que é existente.

“Por que Galiza non ten un Cam-
bó”,  La Zarpa (31-XII-1921)

OBRA 
 1920 Teoría do nacionalismo galego, Ourense, 

Imp. La Región. 

 1930 El problema político de Galicia, Madrid, Cía 
Iberoamericana de Publicaciones. Bibliote-
ca Gallega, VI.

Ademais destas publicacións, que en casos recollen e 
amplían aspectos tratados previamente en diversas pu-
blicacións periódicas, entre 1918 e 1936 Vicente Risco 
posúe unha extensa produción xornalística en revistas, se-
manarios e xornais, nos que expresa a súa opinión política.

La Zarpa, A Nosa Terra, El Noroeste, Galicia, Rexurdi-
mento, Heraldo de Galicia, Logos, El Emigrado, Pueblo 
Gallego, Euzkadi son un exemplo.
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Compromiso
Dende finais de 1917 enceta unha 

etapa caracterizada polo compromiso 
con Galiza. Recolle e afonda no legado 
de Murguía: lingua, tradicións, costu-
mes, historia, raza, xeografía e, claro 
está, carácter ou espírito propios. Mais 
hai novidades na importancia relativa 
que concede a algúns deses elementos, 
e	 moi	 en	 especial	 á	 “TERRA”,	 que	 se	
transforma nunha forza, cósmica e enig-
mática, forxadora da alma da nación.

Como outros homes da súa xeración, 
vive unha etapa esteticista, antisocial, 
caracterizada polo exotismo. O propio 

Risco cualificou esta súa primeira etapa 
de “antisocial, antigregaria, individualis-
ta e introvertida”. Vivía espiritualmente 
afastado, atraído polo lonxano, «a co-
biza do lonxe». Xa nesa etapa preocu-
pouse polos movementos de vangarda. 
Non era só en Galiza, senón en toda a 
civilización occidental onde corrían 
tempos de crise. E os «homes de espí-
rito», escribe Risco, en tempos de crise, 
convértense en inadaptados. Considera 
que o home de espírito é invencíbel. 
Poderá fracasar na súa loita, mais ficará 
interiormente incólume.

A figura e obra de Vicente 
Risco aínda están suxeitas 
a unha gran controversia. 
Xa é tempo de analizala e 
valorizala dende a obxec-
tividade e a distancia. 
Quérase ou non, a galiza 
actual non sería compren-
síbel sen Vicente Risco.
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É un desterro que vai co-
migo, como as pulgas do 
zorro, en parte, dende que 
nacín. Precisamente velaí 
está a “arrière pensée” de 
Nós, os inadaptados, que 
non é soamente da miña 
xeración, senón de todas. 
Cuasemente na miña, to-
dos ou case todos foron 
resultando adaptados, 
os que non a unha cousa 
a outra; agás eu. Dende o 
punto de vista do espíri-
to, cáseque dou gracias a 
Deus por ilo; mais o corpo 
- ou a “relación obxectiva” 
do outro – doe. Doe a cir-
cunstancia; eu, en medio 
de todo, vou ben».

Carta de Vicente Risco a 
Fernández del Riego, 1948. 
 Citada por Carlos Casares.
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 1917	 •	 Por	 influencia	 de	Antón	 Losada	Diéguez,	 ingresa	
nas	Irmandades	da	Fala.	Axiña	amósase	partidario	
dunha	definición	plenamente	nacionalista	das	Ir-
mandades.

 1918	 •	 Febreiro,	participa	activamente	na	campaña	elec-
toral	a	prol	de	Lois	Porteiro.

	 	 •	 Novembro,	 é	 un	 dos	 persoeiros	 destacados	 na	 
	I	Asemblea	Nacionalista	de	Lugo.

 1919	 •	 Lidera	 con	 Losada	 Diéguez	 o	 sector	 das	 Irman-
dades contrario á participación nas eleccións e á 
alianza cos republicanos.

	 	 •	 Novembro,	é	un	dos	persoeiros	que	inflúen	que	na	
II	 Asemblea	 Nacionalista,	 celebrada	 en	 Santiago	
de Compostela, se acorda declarar o 25 de xullo 
Día Nacional de Galiza.

 1920	 •	 Organiza	 con	 Antón	 Losada,	 Arturo	 Noguerol	 e	
Castelao a sociedade editora NÓS, que dende o 30 
de outubro edita a revista que leva o mesmo nome.

 1921	 •	 III	 Asemblea	 Nacionalista	 celebrada	 en	 Vigo.	 In-
crementa as tensións entre partidarios e contra-
rios de participar nas eleccións. 

 1922	 •	 IV	 Asemblea	 Nacionalista	 de	 Monforte,	 ruptura	
co	sector	liderado	pola	Irmandade	da	Coruña	por	
mor do modelo organizativo. Fronte o voto indi-
vidual propón o corporativo.

	 	 •	 A	ruptura	propicia	a	creación	da	Irmandade	Nazo-
nalista Galega, da que Risco é elixido Conselleiro 
Supremo.

 1923	 •	 Aproximación	da	ING	cos	grupos	agraristas	de	Ba-
silio Álvarez.

	 	 •	 Setembro,	Golpe	de	Estado	de	Primo	de	Rivera.

 1924	 •	 A	 promesa	 do	 Directorio	Militar	 de	 conceder	 a	
Galiza unha Mancomunidade de Deputacións, 
convence	a	Antón	Losada	e	a	Risco	de	colaborar	
co réxime.

 1925	 •	 Promulgación	 do	 Estatuto	 Provincial	 non	 deixa	
oco	 ás	 aspiracións	 nacionalistas.	 Losada	 e	 Risco	
dimiten dos seus cargos.

 1925-1929	 •	 Centra	os	 seus	esforzos	na	divulgación	do	 ideario	
nacionalista dende Nós e a sección de etnografía do 
 Seminario de Estudos Galegos  (fundado en 1923).

 1929	 •	 Setembro,	 a	 Irmandade	 da	 Coruña	 achégase	 a	
ORGA. Ante o temor de que desapareza o move-
mento nacionalista, Risco con Castelao, Otero, Paz 
Andrade e outros deciden reactivar o nacionalismo.

 1930	 •	 Abril,	 VI	 Asemblea	 Nacionalista	 da	 Coruña	 con	
participación da ORGA. Crease un Partido Auto-
nomista. Non se consigue a reunificación do na-
cionalismo, mais serve para aglutinar os que non 
están dispostos renunciar ao principio de nación.

	 	 •	 Maio.	Vicente	Risco	marcha	a	estudar	a	Alemaña.	
As impresións da viaxe as publicará en Nós e no 
libro Mitteleuropa.

 1931	 •	 Coa	 chegada	da	 II	 República	 funda	 con	Otero	o	
Partido Nazonalista Repubricán de Ourense, que 
decembro intégrase no Partido Galeguista.

 1932-1935	 •	 Risco	 perde	 influencia	 no	 Partido	 Galeguista.	 O	
seu	catolicismo	levao	a	ser	crítico	coa	II	República.	

 1935	 •	 Abril,	IV	Asemblea	do	PG	acorda	unha	alianza	coas	
forzas da esquerda o que provoca a ruptura e for-
mación da Dereita Galeguista de Pontevedra.

 1936	 •	 Entrada	do	PG	no	Fronte	Popular.	Risco	abandona	
o PG e funda Dereita Galeguista. Participa activa-
mente na Campaña para conseguir o Estatuto de 
Autonomía.

	 	 •	 Xullo,	golpe	de	estado	de	18	de	xullo	de	1936.	Risco	
comeza un exilio interior mal comprendido e ex-
plicado. Aparentemente colabora co réxime, pese 
a ser sometido a dous procesos e estar agochado 
en Allariz e Castro Caldelas durante parte da gue-
rra. Será visto polo réxime como un elemento non 
adicto. Refuxiase nas súas aulas, nas súas tertulias, 
traballos e artigos xornalísticos, dende os que 
plasmará a súa particular cosmovisión.

 1936-1961	 •	 Exilio	interior.

 1961	 •	 A	instancias	do	seu	amigo	Francisco	Fernández	del	
Riego,	acepta	publicar	Leria.	Unha	escolma	de	en-
saios nos que se reflicte o seu pensamento. 

Alfonso R.
Castelao

Arturo 
Noguerol

Antón Losada
Diéguez

Anxo Casal 
Gosende

Antón
Vilar Ponte

Manuel
Antonio

Florentino 
Cuevillas

Roberto
Blanco 
Torres

Ramón
Otero

Pedrayo

Alfonso
Vázquez

Monjardín

Antonio Santos 
González

Ramón Vilar 
PonteLois Peña 

Novo
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Lé detidamente os paneis e resposta
1. Cales son os tres lugares vitais de Vicente Risco?

 Por que?

  

2. Onde imparte docencia Vicente Risco entre 1945-1948?

  

3. Vicente Risco dedicou a súa vida á docencia, foi mestre de mestres, mais, antes 
de estudar para mestre, que carreira fixo e en que traballou?

  

4. Alén de nas súas aulas e nos seus escritos, cal foi o máis importante medio de divulgación do pensamento de Vicente Risco?

  

 Cita algún dos locais nos que exerceu ese peculiar maxisterio.

  

5. Onde está enterrado Vicente Risco?

  

6. Que di o propio Risco que pretendeu co seu traballo?

  

7. Cal é o modelo de lector que quere Risco?

  

8. Que xéneros literarios abrangue Vicente Risco? Conto, relato curto, novela, 
teatro, literatura de viaxe, poesía, literatura infantil, ensaio.

  

9. O bispo Baldonio é o protagonista de?

  

 Que personaxe ascende de porco a marrán e chegou a ser alcalde?

  

10. Que xénero literario emprega Risco para divulgar o seu pensamento? 

11. Para Risco, que é escribir?

exercicios
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12. Cal é, na opinión de Risco, a alma da escola?

13. En que xornal publica as súas propostas para a galeguización do ensino?

14. Que dous revistas fundou Vicente Risco?

15. Como se titula o libro no que se recollen os artigos publicados por Risco no xornal La Región?

16. Cal é o primeiro xornal no que escribe Vicente Risco?

17. Cal é para Risco o primeiro problema de Galiza?

18. Segundo Risco, cal é o eixo sobre o que se fundamenta a nación?

19. Cal é a idea de Europa de Vicente Risco?

20. Vicente Risco escribiu numerosos artigos xornalísticos para difundir e dotar ao nacionalismo 
dun corpo doutrinal, mais en que dúas obras recolle ese pensamento?

21. En que ano ingresa Vicente Risco nas Irmandades da Fala e que influíu nesa decisión?

22. Na IV Asemblea Nacionalista, celebrada en Monforte en 1922, prodúcese unha ruptura dentro da 
unidade do nacionalismo. Cal é a organización na que se incorpora e liderará Vicente Risco?

23. Que partido fundan Ramón Otero Pedrayo e Vicente Risco en 1931?

 En que formación se vai integrar?

24. Por que abandona Vicente Risco o PG?

25. Cal é o correcto encaixe ideolóxico de Vicente Risco?

26. En 1961, a instancias do seu amigo Francisco Fernández del Riego publica unha 
obra na que recolle o seu pensamento. Cal é o seu título?

27. A cal destas áreas das Ciencias Sociais vai dedicar Vicente Risco un maior esforzo:
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28. Que pretende recoller con este traballo?

29. Que sección dirixe Vicente Risco no Seminario de Estudos Galegos?

30. Que procura Risco na Historia?

31. En que ano ingresa Vicente Risco na Academia Galega?

32. Que importante poeta dá resposta a seu discurso?

33. Cal é o título do seu discurso de ingreso na Academia Galega?

34. De que trata?

35. Con que alcume chamaban a Romasanta?

Encontra 10 obras de Vicente Risco
R M I P E R I A X A E C I R A

L A P L E R O T A X D O B O V

E N G A M A L A N D A L F A E

S U E P O E O V E A P O S T L

A E I U L O B E R V E C A E L

R L S E I T O L I B R A D L I

O P O R C O D E P E I N A L Ñ

H A S T M I A B A R T A T I A

S V O A A L X O O E I I U Ñ V

A E E D L L E S M R A Z O A E

L R D E A L N R U E L I C V L

E I E P M E T A I M E L A O L

D D B A A V E L L A X A L E A

O I A J G A P U E R I G V V E

R O T A P O R U E L E T T I M

B S A C O U T I D A M O B R I

I C R A L E C I C A R N O L E

L O O R D E N Y C A O S D R O

A	Coutada,	Gamalandalfa,	La	Puerta	de	Paja,	Leria,	Libro	de	las	Horas,	O	Lobo	da	Xente,	Mitteleuropa,	Orden	y	Caos,	O	Porco	de	Pe,	A	Velliña	Vella.
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Completa as frases
Na posguerra, don                                ascendeu de                                a marrán, e chegou a ser                               .

Sentado a la lumbre, el obispo Baldonio,                                por tres papas seguidos, se                                los dientes con una punta de 

                                de ciervo.

Ti dis:                          é ben pequena. Eu dígoche:                           é un mundo. Cada terra é como se fora o mundo enteiro.

Terra é o que non pode ser                                       , o que non pode ser                                 . Terra é a Galiza                                 a que 

vive e vivirá en nós e fóra de nós; no mundo e fóra do mundo.

Hoxe temos que                                que a liberdade ha de ter un fin, que a                                       para algo…

E teñamos en conta que un                              non pode vivir sen liberdade, non pode vivir sen personalidade                             . Vivir, para un 

pobo significa dispor de si                               , diferenciarse dos demais. Soamente o que é                                se pode dicir que é existente.

[…] Ningún pobo pode nin debe                           para el só, senón que tén que                             para os demais pobos da terra, tén que 

                               na comunidade da cultura universal, […]

Unha nacionalidade vive                               , como realidade                               , independentemente do estado de que forma parte.

Despois de tantas voltas e revoltas                                dar na sorprendente descuberta de                               , a nosa terra. […] 

Coido que se pode                               a cobiza de pór o                              galego en comunicación coas correntes do                              , 

co intento de vivir o noso tempo ao noso xeito. O cal, supoño que non é                                mala intención.

AS RESPOSTAS PODES ATOPALAS EN: 
www.fundacionvicenterisco.com/gfx/Descargas/Unidades_didacticas/respostas_ud_v.risco.pdf
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