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The numerous studies (2016-2018) that commemorated the
centenary of the Irmandades da Fala, highlight, in general,
the cultural achievements achieved without observing the
failure of immediate political action. On the other hand, apart
from the official and dominant currents of the organization,
there were other thinkers and dramatists who still remain
anonymous today, such as López Carballeira or López Haro.
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Os epígonos das Irmandades da Fala

Con ocasión da celebración do centenario das Irmandades da Fala as institucións
galegas despregaron unha importante actividade (congresos, exposicións, conferencias, publicacións etc.) que revela que nesta ocasión os poderes públicos e as institucións culturais colaboraron para conmemorar esta efeméride tan importante nas
letras e na arte como fracasada no eido político, no que non chegaron a obter ningún
deputado e só algúns concelleiros incapaces de proxectar na sociedade as ideas básicas das Irmandades, se exceptuamos a Peña Novo, loitador sen tregua no concello
da Coruña[1].
A maior parte dos estudos publicados con motivo desta conmemoración parten
dunha especie de “círculo vicioso”: a intención parafrástica dos textos canónicos,
prescindindo de todos os autores que se significaran por ter un discurso non coincidente co oficial e confundindo por iso ser nacionalista e formar parte das Irmandades, cando sabemos que moitos galeguistas (mesmo nacionalistas) se mantiveron afastados das Irmandades por razóns e motivos distintos. Desta forma, os das
Irmandades preferiron sempre ser un pusillus grex (un pequeno rabaño) antes de
darlles entrada a ideoloxías e pensamentos que rectificaban, en certa maneira, o seu
depositum fidei.
Ao actuaren así (só contaba o que dixesen Porteiro Garea, Peña Novo, o reducido grupo dos “novos” como Paz Andrade, Romero de Lema, entre outros) as Irmandades empobrecían o seu discurso, pechábanse á sempre necesaria renovación[2] e
prescindían dunha achega ideolóxica distinta, necesidade que se sempre urxiu, moito máis no longo mandato de Vicente Risco.
Polas razóns que fosen (ás veces fútiles e intranscendentes) foi proscrito López
Carballeira, o crego que sentou as bases da teoloxía céltica e que centrou os seus
estudos no celtismo galego como eixo vertebrador da relixiosidade galega, ou o novelista Rafael López de Haro, autor da novela Los nietos de los celtas, e tamén des[1] Sobre as Irmandades ver as investigacións de X. Beramendi e os traballos de Capelán Rey, Arturo Casas, González Millán, X. Torres Regueiro e as monograf ías de Ernesto Vázquez Souza,
A fouce, o hórreo e o prelo: Ánxel Casal ou o libro galego moderno, Sada, Ediciós do Castro,
2003, e Luís Porteiro Garea (Lugo 1889-Frades 1918) O ideólogo do nacionalismo irmandinho,
Ordes, Associaçom Cultural Foucelhas, 2009.
[2] Ademais dos citados, foi fundamental o pensamento e as directrices de A Nosa Terra, dirixida
ata 1921 por Antón Vilar Ponte e Víctor Casas.
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deñaron a Manuel Casás Fernández, que fundou na Coruña o Instituto de Estudios
Gallegos, a pesar da serie de conferencias que organizou sobre o rexionalismo e o
nacionalismo. O grupo, como imos ver, tampouco viu con agrado a Murguía.
É evidente que a nova intelectualidade (Manuel Antonio, Castelar, Fernández
Mazas, por citar só os máis destacados) se sentiu arroupada polas Irmandades, pero
fóra quedaban ducias de intelectuais e artistas galegos. Entre eles Ramón María del
Valle Inclán.
Desde hai moitos anos, os estudosos das Irmandades parece que non atoparon
máis que intelectuais ca os que tradicionalmente son considerados como tales, nin
dedicaron outras investigacións que aos marcados pola tradición. Os integrados na
nómina dos bos e xenerosos, e sobre todo dos xenios destacados, non foron sometidos a outras comprobacións e desta forma a tradición constitúe o soporte no que se
sosteñen os “grandes”, é dicir, aqueles que teñen que ser recoñecidos en toda Galicia,
e os “outros”, que caben nunha celebración parroquial. Tal cómputo dos valores das
singularidades non merece creto ningún ata que os críticos penetren nas súas obras
e lles garantan aos lectores o valor da obra en cuestión. Mentres non se avance nesa
dirección, os profanos sempre teremos dereito a discrepar e a seleccionar entre os
epígonos da época, especialmente se as súas obras marcan novos destinos para a
galeguidade.
Murguía e as Irmandades da Fala
Débese a Murguía a superación da polisemia creada arredor do concepto de Galicia.
Nin provincia nin rexión. Para Murguía, Galicia é unha nación. Se Faraldo sentou as
bases dunha Galicia céltica, foi Murguía, anos máis tarde, quen situou Galicia entre
os pobos con historia propia, lingua propia e raza propia. É dicir, Galicia compórtase
cara ao interior e cara ao exterior como un grupo social non derivado de ningún
outro, que viviu longos períodos dona de si mesma, cos seus reis, a súa lexislación e
a súa relixiosidade sen dependencia doutros estados, polo menos ata a dominación
visigoda. Aínda máis, poboada pola raza celta pertence culturalmente á civilización
céltica estendida por parte de Europa e por iso é independente racialmente da maior
parte dos pobos de Hispania.
Se malia esta conceptualización seguiu empregando os termos “rexionalismo”
ou “rexionalización”, f íxoo para evitar que o público confundise esta conceptualización co separatismo, que era refugado non só pola poboación senón tamén pola
meirande parte dos membros do rexionalismo.
O rexionalismo foi proclamado no discurso pronunciado en Pontevedra o 9 de
agosto de 1886, onde Murguía afirmou que “Los que creen, pues, que el movimiento
regionalista iniciado en España es cosa pasajera, conocen muy poco la historia de la
Europa moderna y la índole y condición de los problemas que la civilización va plan-
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teando á su paso”[3]. Respondendo á invitación de Murguía, constitúense en todas as
cidades, e en moitas vilas, centros rexionais dispostos a colaborar na construción do
movemento rexional[4].
Era Murguía un pésimo estratego político que se sentía perdido cando tiña que
baixar do seu olimpo intelectual e afrontar os grandes ou pequenos problemas da
vida cotiá e da vulgar organización. Por iso, os presidentes e os secretarios dos centros
rexionais solicitaban con premura plans e proxectos nos que organizarse e traballar.
Murguía mantivo en todo momento un silencio suicida. Ao comité central do Partido, con sede en Santiago, onde residía Murguía, chegaban apremantes peticións das
bases pedindo unha mobilización social e política do rexionalismo. Alfredo Brañas,
consciente da necesidade de dar resposta a estas lexítimas demandas, proponlle a
Murguía que se manteña na presidencia e que lle permita a el dirixir o rexionalismo.
A esta solicitude, Murguía, que non se fiaba de Brañas pola súa inclinación ao carlismo, nin contestou, co que o movemento rexional quedou totalmente paralizado.
No ano 1894 foi trasladado Murguía á Coruña por participar no motín desta
cidade contra o goberno polo intento de trasladar a León a Capitanía xeneral localizada na Coruña[5]. Na Coruña sentiuse feliz. Foi recibido con grande afecto por
unha especie de garda pretoriana (os que constituían a Cova céltica) formada, entre
outros, por Carré Aldao, os irmáns Golpe, Lugrís Freire, Eduardo Pondal, F. Tettamancy, Eladio Rodríguez, o párroco Bernárdez, Galo Salinas ou Vaamonde Lores.
Mentres que os centros rexionais se paralizaban ou se convertían en faladoiros
ou cafeterías, Murguía, desencantado da aristocracia urbana, da burguesía e da clase
media, inicia unha evolución ideolóxica que o levará por camiños por el nunca frecuentados. Un camiño ideolóxico que non o obrigaba a asumir ningún rol organizativo (que tanto odiaba) senón exclusivamente ideolóxico.
Para celebrar o 1 de maio de 1905 a Festa do Traballo, solicítanlle do xornal La
Voz de Galicia un pequeno texto adecuado a tal acontecemento. Nas súas breves palabras atopamos un Murguía que vibra ante ese mundo traballador que loita e agarda
pola súa liberación. Esta festividade, para el, é o símbolo dunha nova vida da que están cheos os ceos e a terra. A festividade do 1 de maio é xa unha primavera de redención. Consagra a esperanza de que virán mellores días “con el agua santa y pura de
la solidaridad” que dá seguridade ao presente e “sellará mañana vuestro trabajo” [6].
[3] Murguía, Manuel, “Galicia regionalista. Discurso leído por el Presidente del certamen celebrado en Pontevedra”, La España Regional, (11 de setembro de 1886). Véxase tamén Barreiro
Fernández, X. Ramón, Murguía, Vigo, Galaxia, 2012, pp. 482-517.
[4] A relación dos centros rexionais constituídos en Galicia recóllese en Cartas a Murguía III, de
próxima aparición.
[5] Golpe Varela, Salvador, De la Coruña a la cárcel pasando por Galicia, A Coruña, 1894; Castilla, Modesto, Historia de la Junta de Defensa de Galicia, A Coruña, 1894.
[6] La Voz de Galicia, 1 de maio de 1905.
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Aquí hai moito máis que fermosas palabras, hai en agraz un pensamento e unha
estratexia de loita que só pode proceder do traballador que xa optou libremente pola
súa liberación. A loita que aparecía como un obxectivo final dos grupos constituídos
e alimentados polo rexionalismo, agora aparece superada por unha dialéctica á que
se consagran os que máis sofren: os obreiros, os mariñeiros e os campesiños. Todos
xuntos son capaces de derrubar os muros que ergueron nos séculos pasados os aristócratas e os eclesiásticos, pero se loitan divididos volverán ser escravos. Poñendo o
exemplo de Hungría, “aplastado, pero dispuesto a conseguir su independencia”, hai
moitas “nacionalidades absorbidas y negadas por el Estado todopoderoso [...] y puestas á las puertas de una irremediable ruina una vez que toda vida ha cesado en ellas”
e procuran recuperar pola forza o que pola forza perderon. E só a forza das clases
vencidas, pero non mortas, pode recuperar a perda do poder cultural e político.
Ás veces asume un papel profético. “A su hora, en su día, tal vez mañana, cuando menos se piense, estos hombres (ref írese aos mariñeiros e campesiños) hartos
de sufrir, se cansarán de todo. Bastará –si lo dudáis, estáis ciegos- una sola voz para
congregarlos, un solo lema para que se aperciban, un solo momento para que se
decidan”[7], e no sangue derramado na loita contra a Garda Civil en defensa da terra,
o exaltado Murguía ve sangue redentor que comporta a defensa pola liberación de
Galicia das gadoupas do Estado centralista[8]. O sangue derramado para a liberación
de Galicia nunca secará porque é sangue de mártires.
Nese contexto explícase o apoio que deu a Solidaridad Gallega en 1907, que
arranca neste ano como unha plataforma política formada por varios partidos que
non conf ían nos partidos da vella política como instrumento para a liberación de Cataluña (a vitoria de 1907) e de Galicia. En Solidaridad Gallega conviviron os republicanos históricos (para distinguilos dos lerruxistas que non entraron en Solidaridad),
os carlistas (que apoiaba Vázquez de Mella) e os galeguistas rexionalistas.
Quedou claro dende o primeiro momento que a convivencia era moi dif ícil.
Grazas a Lugrís Freire (que pronunciaba os seus mitins en galego) e do sector máis
galeguista, Solidaridad orientou a súa actividade no sector agrario e centrou os seus
esforzos na abolición do réxime foral e do caciquismo. A pesar da innovación do
discurso, da multiplicación de xornais e de propaganda escrita, Solidaridad fracasou
tamén. Murguía, que apoiou a experiencia[9] e que asistiu ao fracaso desta coalición,
posiblemente se confirmou aínda máis nunha solución de forza que rachara definitivamente coa costra dunha política baseada no caciquismo, que periodicamente
percorría as aldeas só para impoñer o seu poder recadando votos en lugar de liberar
paisanos.
[7] Murguía, Manuel, “La patria gallega”, Galicia, La Habana, 15-22 I, 1905.
[8] Acción Gallega, Madrid, 15 de febreiro de 1910.
[9] López Aydillo, Eugenio, Galicia ante la Solidaridad, Madrid, 1907, pp. 154-157.
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Escaso entusiasmo de Murguía polas Irmandades
Varias son as razóns que explican o distanciamento entre Murguía e as Irmandades.
Aparecen estas á marxe de Murguía, que viña ostentando, dende había tantos anos,
a real ou simbólica presidencia do galeguismo. Adoptan as Irmandades unha organización moi parecida ao rexionalismo, xusto cando Murguía daba signos inequívocos da súa oposición a este modelo. Murguía apenas foi requirido para colaborar
no xornal A Nosa Terra, órgano oficial das Irmandades. Quizais sexa por todo isto
polo que se mantén alleo á organización e non asiste tampouco ás conferencias que
pronuncian os seus dirixentes.
Comprendeu Murguía que chegara a fin da súa actividade galeguista e por iso
se retira ou máis ben interpretou que os novos nada querían del porque xa morrera
en vida? Pretendían os fundadores das Irmandades que se fose silenciando a súa voz
para proxectar unha nova imaxe do galeguismo? Son moitas as preguntas a facer
e ben escasos os datos que axuden a respondelas. Pero sigamos o pensamento de
Vicente Risco, que logo da morte de Porteiro Garea se converte no primeiro Conselleiro das Irmandades e por iso as representaba.
Aínda que Risco lle dedicou a Murguía unha monograf ía que revela a consideración que sentía polo vello galeguista, hai outras páxinas del menos consideradas e
que parecen amosar unha certa resistencia a aceptalo. Recoñece, no ano 1935, que
viu por primeira vez a Murguía nunha viaxe á Coruña:
Eu vin por primeira vez a don M. Murguía na terraza d’un café que había nos baixos do Hotel Palace
da Cruña. Estaba alí c’unha filla que me pareceu grandota, abondosa, mullerona, de mantilla e vestido
de beata que veu da novena. Ela d’un lado da mesiña redonda, do outro o pai, empoleirado na cadeira
e coas perniñas colgando, pois non lle chegaban os pés ao chan, nen con moito. Estaba probemente
vestido, con roupa vella: conservaba os bigotes e perilla do tempo romántico, e cubría a testa c’un
chisteirón disconforme.
Hai moitos velliños d’ise geito po-lo mundo, vencidos da vida, mal fardados con roupa vella, d’ises
qu’a corrente vital deixa pra un lado, no seu camiño. Iso non é para chamal-a atención. O qu’a chamaba en Murguía era en primeiro termo a súa estatura anormal e máis a chisteira anacrónica, xa qu’il
procuraba rubila, alongal-a un pouco, sen conseguir chegarlle ao ombreiro tan siquera d’un home de
media talla.[10]

Como é posible, debeu pensar Risco ao escribir o que antecede, que esta sorprendente figura presidira o galeguismo? Chegaron outros tempos, outras xeracións,
e este velliño xa cumprira o seu papel na Historia. A xente moza das Irmandades
tiña a responsabilidade de levar o facho. Murguía xa forma parte da Historia, é unha
icona que debe retornar ao altar, que é onde ten un papel significado, pero que deixe
as novas xeracións cumprir o seu cometido histórico. Murguía non chegou a ler isto,
[10] El Pueblo Gallego, 19 de marzo de 1933.
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pero se o lese, matizaría estas informacións, faríao porque coñecía as persoas e os
intereses que representaban.
Non era fácil despoxar a Murguía da fama, en España era o autor máis coñecido
e citado. Os estranxeiros, cando se informaban sobre a historia, a literatura e a cultura de Galicia, acudían a el. Como era posible que, de repente e porque apareceu
no horizonte o movemento das Irmandades, se pechara ese conduto de información
que Murguía cultivou toda a vida? Por iso os das Irmandades, que nunca oficialmente o cualificaron de Patriarca, tiñan que buscar para el un título de recoñecemento.
E atopárono chamándolle precursor, o mesmo título que el lles outorgara a Faraldo,
a Vicetto e a algúns outros.
En Mondariz[11] celebráronse os solemnes ingresos na Real Academia Galega de
Rey Soto e Ramón Cabanillas os días 30 e 31 de agosto de 1920 e o día 1 de setembro
tivo lugar unha homenaxe a Murguía, á que non asistiu.
Risco, que asiste aos actos de Mondariz con outros destacados irmandiños, aínda non se fixera totalmente cargo da nova asociación, pero que xa gozaba dun gran
prestixio, como se fai constar en Mondariz, imponlle pola vía dos feitos o título de
precursor, que nunca rectificou.
É certo que Murguía publicara a súa obra Los precursores, pero como primeiro
tomo dunha triloxía que se completaría con Los secuaces e Los desconocidos
Que mantiña a idea de concluír esta triloxía dá testemuño Álvarez Insua, a quen
llo confirma Murguía, e tamén o propio Murguía deixa constancia deste obxectivo
ao afirmalo no prólogo da obra de Camilo Placer, Juvenilia. Máis aló foi o cóengo de
Ourense don Marcelo Macías, que asegura que redactara parte de Los secuaces, cuxo
orixinal, se chegou a ser escrito, non apareceu.
Como síntoma deste solapado silencio dos irmandiños sobre os antepasados
galeguistas (se exceptuamos a Faraldo, a quen dubido que coñecesen a fondo porque
probablemente non chegaran a ler a súa obra) está o feito inusitado de que a Historia sintética de Galicia de Ramón Vilar Ponte (unha especie de manual de trincheiras para a xuventude das Irmandades) elimina todo o rexionalismo que creou e no
que militou Murguía. Para iso ten que facer unha evolución do galeguismo sen base
científica ningunha. Parece ser que o que importaba era borrar o pasado inmediato
anterior ás Irmandades.

[11] Barreiro Fernández, X. Ramón, Murguía e Mondariz, Mondariz, 2012.
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López Carballeira, o teólogo do rexionalismo

O clérigo Antonio López Carballeira naceu na rúa Santa Cristina de Santiago de
Compostela en 1883. Apenas cen metros separaban a súa casa do Seminario de San
Martiño, onde cursaría os estudos de Latinidade, Filosof ía e Teoloxía e anos máis
tarde obtería a licenciatura de Teoloxía na Facultade desta Universidade Pontificia.
Era traballador e intelixente aínda que o dominaba un irreprimible afán de notoriedade, que explica en gran medida a orientación dos seus estudos.
Nunha primeira época, as súas publicacións testemuñan a súa dependencia dos
estudos e do contexto clerical do autor. A súa primeira obra, de 1903, cando só tiña
20 anos, foi para enaltecer ao papa León XIII, como “restaurador de los estudios teológicos e históricos”; no ano 1909 publica outra biograf ía encomiástica do cardeal
de Santiago Martín de Herrera. En 1908 publica o discurso de apertura de curso na
Universidade Pontificia de Santiago, de setenta e cinco páxinas. No ano 1909 publica, na colección Místicos gallegos, o libro San Rosendo, (siglo X), obra de duascentas
doce páxinas. Pecha este ciclo un esbozo biográfico de López Ferreiro, publicado no
ano 1911.
Repentinamente, López Carballeira (probablemente atraído pola obra crítica de
Emilia Pardo Bazán) pega un brinco fóra do círculo no que traballara para dedicar
tres pequenas obras á muller. A primeira delas é do ano 1905 Mujeres cervantinas
(Pontevedra) e pretende ser un ensaio sobre este tema na obra de Cervantes; en 1910
publica a conferencia pronunciada no Ateneo de Santiago co título de La mujer e,
en 1916 Las grandes mujeres gallegas (A Coruña), que é o sermón do voto co que a
cidade conmemoraba a vitoria sobre as tropas inglesas.
Esta incursión de López Carballeira no mundo feminino é máis de carácter histórico que antropolóxico xa que as mulleres manteñen o perfil submiso, calado e
procreador sen que apareza unha soa das virtudes de independencia e igualdade que
caracteriza a visión actual da muller.
No ano 1913 obtén unha coenxía no cabido de Toledo, sede primada de España,
e foi designado profesor de Teoloxía. Levado pola necesidade de modernizar o ensino teolóxico polo descubrimento do liberalismo teolóxico, protestante e católico,
dedícase a estudar a Renan, Hartman, Strauss, Tanquerey e sobre todo a Nietzsche.
Consecuencia destes estudos foi a redacción dun plan dirixido aos seus alumnos
para que antes do estudo da Teoloxía cursaran unha materia que levaba por título
Religión comparada. Religión y religiones. Ensayo filosófico, científico e histórico, publicado en Madrid no ano 1918, de duascentas cincuenta páxinas. A obra foi aprobada e pasou a formar parte dos estudos propedéuticos de Teoloxía desta Universidade
Pontificia de Toledo.
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Estas investigacións, valoradas positivamente pola prensa culta da capital, centraron definitivamente a súa visión teolóxica, de forma que a partir deste momento
busca unha síntese teolóxica na que, sen concesións ao laicismo radical, procura formalmente unha especie de elaboración dogmática a partir do Mesías, máis valorado
como un creador social que como o fillo de Deus evanxélico. Postura moi radical
para moitos. A esencia do seu pensamento filosófico e teolóxico aparece na súa obra
Aryel. Religión del Porvenir. ¿Cristo es un mito? (Madrid, 1928).
Sentimento rexional. O galeguismo
A súa dedicación a Galicia non significa unha excepción na obra de López Carballeira. Desde 1910 intenta integrar a idea que ten de Galicia e a necesidade dunha
reconstrución da filosof ía do celtismo na grande esfera cosmolóxica que procurou
crear precisamente para integrar o noso pobo. Por iso cómpre estudar detidamente
a súa achega e a súa visión de Galicia.
Faltáballe a referencia galega para estruturar axeitadamente o seu pensamento
filosófico. Atópase con Galicia no ano 1910 cando publica varios artigos no xornal
compostelán El Diario de Galicia no que invita os estudosos do tema a superar a
concepción casuísta (o galeguismo, o nacionalismo, o agrarismo, o movemento das
Irmandades) para decatárense de que Galicia é para os galegos unha instancia filosófica e que por iso require un tratamento esencialista. A partir deste momento, a súa
doutrina da galeguidade foi atopando, co paso do tempo, distintas significacións ata
concluír nunha síntese que o ocupou nos derradeiros anos da súa vida: Aryel como
superhome e, en canto tal, expresión vicaria do ”ser” de Galicia.
O percorrido ao que somete a galeguidade (repetimos, non como unha fase do
comportamento colectivo senón como categoría filosófica) arranca no ano 1918 na
conferencia que pronuncia na Coruña invitado polo Instituto de Estudios Gallegos[12], fundado por Manuel Casás Fernández.
Para López Carballeira, entre Galicia e a raza establécese un vínculo formado
case ab initio da existencia de Galicia, tal e como o ensinan os estudos xeográficos
máis recentes. Carballeira acepta as teses dos antropólogos e dos xeógrafos, que nos
describen a orixe da sociedade como un proceso que vai dende a época na que as
augas cubrían toda a superficie terrestre ata que por desecación destas xorden as
cordilleiras, os vales e os fiordes. Xustamente este é o momento da conxunción da
raza celta e o territorio. De acordo con estes estudos, as primeiras “rocas hipogénicas
de granito brotaron en surgimiento colosal en Galicia, prolongándose hacia el Sur
a través de los ríos Miño, Duero, Tajo y Guadiana, […]. Este surgimiento granítico
principal […] hizo surgir del fondo de los mares la mayor parte del promontorio
[12] “Galicia: la raza y su genio”, Conferencias del primer cursillo: enero 1918, A Coruña, Instituto
de Estudios Gallegos, pp. 81-113.
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ibérico. El principal islote granítico, cuna y principio del continente que debía ser
nuestra España, extendíase del Noroeste, desde el cabo Ortegal, La Coruña, cabos
Touriñán y Finisterre, Pontevedra, Braga y Coimbra”. A antiga rexión galaico-lusitana constituía o esqueleto sobre o que se foi formando o solo peninsular. Un estudo
xeolóxico da península Ibérica amosa, di Carballeira, que “la mitad al Este, hacia
el Mediterráneo, presenta con creces todos los terrenos que comprende la escala
científica de las formaciones terrestres; mientras la otra mitad del Oeste, o sea del
Océano, sólo abraza la de los terrenos eruptivos y primarios”.
É dicir, que “nuestro suelo” mantén a súa fisionomía fronte “a la otra España”,
existencia evidente de “dos Españas, de dos partes bien distintas del territorio peninsular: la atlántica y la mediterránea”.
Seguindo os estudos de antropoloxía f ísica de Federico de Olóriz e de Topinard
sitúa no territorio español os restos braquicefálicos, en oposición aos dolicocéfalos,
aos metasicéfalos, concluíndo que a raza máis xeneralizada cara ao Mediterráneo
“las razas predominantes, posiblemente procedentes de África, no son comunes a
las razas del Noroeste, que son de origen celta porque estos llegaron tardíamente
a la Península” e mantiveron unha presenza menor. Desde este ángulo “irradió” o
celtismo pola Península.
O territorio galego “está constituído geologicamente por rocas graníticas y forma como el núcleo de los demás terrenos graníticos y primarios, que caracterizan
la porción peninsular, que da sobre el Atlántico, diferenciada del resto. […] y (son)
regiones afines y como prolongaciones de ella, por el Norte, Asturias y Cantabria,
hasta Vizcaya; hacia el centro, gran parte de León, hasta el Esla; por el Oeste, las
provincias portuguesas desde el Duero. Galicia es, pues, como el núcleo geológico y
geográfico de toda la zona atlántica de la Península. También es núcleo etnográfico.
Galicia, por su confinamiento al extremo de esa zona, conserva más puros los caracteres de la raza céltica, que fué la que extendió por todas esas regiones que he citado,
desde los tiempos más remotos, formando el fondo básico de la constitución de esos
pueblos. […] donde habita un pueblo homogéneo, con ciertos caracteres primitivos
y bien diferenciado de cuantos le rodean y forman sus prolongaciones”.
López Carballeira sostén que o pobo céltico foi “la columna vertebral del continente europeo”, o que explica a idéntica orixe lingüística de moitas nacións e rexións,
dende Galacia (Asia Menor), Galitzia (Austria), St. Gall (Suíza), Galias (Francia), Gales (Inglaterra), Caledonia (Escocia), topónimos que marcan o roteiro do pobo celta
nas súas transmigracións, e por iso os galegos están perfectamente capacitados para
prolongarse na emigración americana..
Nas páxinas que anteceden, e que constitúen a base das crenzas do autor, debemos distinguir axeitadamente entre os argumentos empregados para defender a
súa tese e esta formulación rexional. Probablemente os estudos xeográficos nos que
basea a súa tese carezan da forza que el lles atribuía e desde logo fúndanse na cons-
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trución cosmolóxica precientífica. Pero o que agora nos interesa destacar non son os
supostos que predeterminan a tese do rexionalismo, senón ver como esta andamiaxe
ten un só obxectivo: mostrar o rexionalismo como motor de cambio que Galicia
precisa.
[…] el anhelo regionalista [...] marca el nivel de vitalidad de una región. Y que el regionalismo es
esencialmente progresivo provoca el progreso en la constitución de las naciones, lo demanda,
lo impone. Los que ultrajan el regionalismo de ‘atávico’, ‘feudal’, ‘cavilesco’, ‘retrógado’, ‘africano’,
demuestran una inteligencia admirablemente pobre y enteca; cuando el centralismo es el que actúa,
como en España, de un modo ‘atávico’, ‘africano’, y ‘feudal’ y sólo sirve de rémora a las renovaciones.
Este es el actual problema español: ¿Es posible gobernar regiones europeizadas con criterios y
procedimientos africanos? Sobre los intereses creados en el sistema político, están los intereses
étnicos de los pueblos.

Conclúe recomendando que “en Galicia tenemos que comenzar por vivir vida
intensa en todos los órdenes regionales, para que brote, no artificial, sino espontánea
y naturalmente un regionalismo pujante y, si es preciso arrollador”.
Evolución do seu pensamento galeguista
Na súa novela Meiga. Galicia, la Mágica[13] pode apreciarse a evolución do seu pensamento verbo do tema do galeguismo. Recoñece a evolución da teorización sobre o
tema: do provincialismo poético e costumista (fase literaria) pasouse a un tratamento histórico (obra de Murguía, que é o único autor citado) e da concepción da histórica pasouse a unha nova etapa, a da conciencia colectiva, que adoptou a forma de
enfrontamento político entre Galicia e España. Nesta fase aínda estamos e debemos
preparar o espírito para iniciar unha nova fase.
Cómpre dar o salto desde o provincialismo, rexionalismo ou nacionalismo ao
sentimento celto-galaico que é o que define a auténtica galeguidade e que ten como
obxectivo espertar en cada galego a súa concepción persoal. Esta fase racista está detrás dunha nova civilización, que debe chamarse atlántica porque nos sitúa no centro
do atlantismo cunha mística que nos vencella a outros pobos.
Ser membro desta civilización que se está formando require virtudes que só o
superhome ou a supermuller poden presentar como testemuñas da súa idoneidade.
O galeguismo está dentro do atlantismo, que xera e multiplica as relacións cos
países como as distintas culturas atlánticas. No remate da súa novela Meiga introduce un novo elemento que estudará con máis vagar: o superhome.

[13] A novela, reveladora de escaso enxeño, redúcese a dar a coñecer a un amigo de Toledo os
aspectos máis destacados de Galicia. Expresa as súas ideas liberadoras de Galicia. A Meiga
representa a muller galega, que namora o amigo e casa con ela.
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O máis sorprendente de Aryel[14], libro que en certa maneira pecha o proceso
de indagación filosófica de López Carballeira, é a radicalidade do seu pensamento,
non tanto polo que se refire a Galicia como pola estrutura do seu pensamento, tan
influído polo liberalismo heterodoxo europeo. O que sucede é que o seu galeguismo
pasa a ocupar un lugar secundario na súa filosof ía, que está tamén presente na súa
concepción filosófica.
Ocupa un espazo privilexiado a loita entre o semitismo e a civilización aria.
Contrapón o Dios semítico co Dios filosófico e céltico. Herdeira da corrupción do
xudaísmo, continuación da sinagoga, relixión triste, de vencidos, xerarquizada de
arriba a abaixo. contrapón esta relixiosidade ao celtismo “espina dorsal del continente europeo”. O celtismo como elemento cultural é un punto de equilibrio entre o
xermanismo e o latinismo.
O superhome céltico, lugar de encontro dos movementos diferenciadores dentro
do celtismo, constitúe a “médula central de Europa, la Europa aria, griega y céltica”.
Aryel, creación de Shakespeare, evocado por Goethe e empregado por Renan e
outros, será sen dúbida o mito que require unha sociedade con novos folgos e cunha
visión máis positiva da transcendencia. López Carballeira despéñase cando trata de
conxuntar os conceptos de cultura e historia. Cristo, por ser xudeu, é dicir, por perpetuar as absolutas limitacións do pobo xudeu que configurou ab initio o espírito da
Igrexa primitiva e lle marcou o ritmo na historia, é o xudeu “odioso y triste” dos seus
antepasados. Os xudeus son inimigos dos arios que neste intre conservan o ímpeto
sagrado, disposto a vivificar con el a sociedade aínda atada aos prexuízos semitas.
Aryel é o mito que agarda para un día suceder a Cristo, que foi unha creación
xudía. Por iso se pregunta na portada do libro que comentamos “¿Cristo es un mito?”.
Mentres a Igrexa malvive, arrastrada pola doutrina xudaica, ofréceselle un panorama esplendoroso se sabe seleccionar os seus apoios e a súa administración. O
celtismo, expresión da raza aria, é o centro da cultura europea. Desde o sur de Rusia
(eslavos), polo Danubio e a Europa central fortemente xermanizadas, en Francia,
sen dúbida o núcleo central, pasando por Inglaterra, Escocia, o corazón de Europa
oponse á cultura semita e monta os seus valores noutra estrutura ideolóxica que ten
en común o espírito ario. Nesta mesa de nacións tamén están sentados Portugal e
España preferentemente por ser a ponte que nos une á emigración.
Quen compare o que López Carballeira escribe de Galicia e España poderá decatarse de como baixou o ton do seu interese, quedando relegado o celtismo a Galicia en comparación co movemento céltico que advirte noutros países. Sen dúbida,
a I Guerra mundial e o movemento prenazi teñen moito que ver con esta postura
¿intelectual? de Europa.

[14] Da obra Aryel coñécense dúas edicións. Usamos a de Vigo, 1936.
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O final
No ano 1922 foi nomeado Cardeal Primado de Toledo Enrique Reig Casanova, que
tiña en alta estima a López Carballeira como o testemuñan as felicitacións que lle
prodiga polas obras publicadas. O 25 de agosto de 1927 faleceu Reig Casanova e foi
nomeado para sucedelo o cardeal Segura, probablemente o bispo máis integrista,
belicoso e obtuso de España. Este cambio significou a prostración de López Carballeira ao que Segura debeu incoar un expediente que rematou coa forzada expulsión
de Toledo e o seu traslado ao cabido de Valladolid.
Segura non fixo máis que darlles saída ás denuncias que recibira López Carballeira e que foran cocidas nas sancristías onde gentes non sanctae as preparaban con
teimosía. No cardeal Segura atoparon o apoio para proceder (polos seus escritos)
contra López Carballeira.
Podemos dicir que aí remata a obra deste autor. Posteriormente só coñecemos
del o prólogo á obra de Mariano Piñeiro Grova Soaces d’un abade (Ponteareas, 1947),
libro de versos. Ao dicir de Carballo Calero, Piñeiro era un crego “copleiro”.

Rafael López de Haro, autor de los nietos de los celtas

É máis que probable que o autor ao que nos vamos a referir sexa hoxe un perfecto
descoñecido a pesar de ser un dos novelistas máis lidos en España.
Naceu o 5 de xullo de 1876 na vila de San Clemente (Cuenca). Licenciado en
Dereito pola Universidade Central, exerceu como notario en varios lugares.
Publicou a súa primeira novela no ano 1906 co título En un lugar de la Mancha.
A súa abondosa obra novelística pode dividirse nos seguintes apartados:
– Novelas de la vida.
– Novelas de las almas, sendo unha das máis destacadas Sirena, traducida ao
alemán para que servira de lectura obrigatoria aos estudantes de lingua castelá nos centros de estudos xermánicos.
– Novelas de la carne, de tipo erótico, nas que destacan El salto de la novia
(1908), Entre todas las mujeres (1910), Lo imposible (1912?) na que revela a
paixón que o protagonista sente en favor dunha señorita, que sen sabelo era
a súa irmá.
– Novelas cortas que apareceron nas revistas máis importantes como Blanco y
Negro.
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Debeu chegar a Galicia no ano 1916, onde se colocou nunha notaría de Pontevedra, probablemente por consello e indicación de Maura, a cuxo partido pertencía
López de Haro, para promocionalo como deputado a Cortes[15].
Foi inicialmente ben acollido en Pontevedra, gozando da amizade de Castelao
(que lle fixo un retrato e a portada da primeira edición de Los nietos de los celtas) e
do alto estamento político desta cidade, na que xa se consideraba unha especie de
delegado do poderoso Maura. A elite da restauración española era moi mirada en
manter boas relacións coa elite política, aínda que chegado o momento electoral
cada un defendera os intereses da súa “familia”. Que López de Haro gozaba desta
consideración dedúcese dalgunha das súas obras.
Non sendo galego, non falando o noso idioma, descoñecendo a nosa historia
e deificando a tradición sen depurar a substancia do noso ser como pobo, sabendo
como pensaban os mozos das Irmandades que crían ter o monopolio da galeguidade,
López de Haro intentou demostrar que coñecía Galicia, que amaba e que respectaba
os seus “valores”, aínda que foran equivocados, e desta forma pretendía vincularse
á nosa cultura parecendo ser máis galego que os propios galegos. E por iso iniciou
unha novela Los nietos de los celtas, que despachou en só tres meses (de xaneiro a
marzo de 1917), agardando sen dúbida que os intelectuais quedaran abraiados pola
obra. Como veremos, López de Haro mediu mal as súas forzas e descoñecía a forma
de reaccionar dos chamados intelectuais, aínda que só foran vulgares repetidores das
fraudes dos seus antepasados.
Os netos dos celtas
No prólogo da segunda edición desta obra (Madrid, 1917) explícanos pro domu sua
os obxectivos que o levaron a publicar este libro:
[…] intentar una descripción, una pintura del paisaje gallego, el más bello del mundo; ensayar un psicoanálisis de los elementos ancestrales del alma de la mujer gallega, tan enigmática y maravillosa; y buscar, a
la vez, el genio de las razas aborígenes perdurable en las supersticiones, vestigios de antiquísimos cultos, y en
el sentir popular, depositario de la Historia más fiel que todos los archivos. La notoria superioridad energética y sentimental de la mujer y el predominio en ella de los designios maternales, sobre todo otro impulso,
son para mí, recuerdos de un matriarcado interesantísimo.

Para o autor, “tales supersticiones contienen un inestimable tesoro de poesía y
un fondo de filosof ía precioso. [...] fijar los mitos y plasmar las leyendas me pareció
labor de provecho”.
[15] Maura quixo aproveitar a tensión agraria para situalo no couto pechado do distrito de Pontevedra (dominado polos Riestra a Montero Ríos), para abrir un portelo para o seu partido. Esta
notaría podería ser clave nesta guerra na que se procuraba a supresión do foro e que era moi
visitada polos campesiños que reclamaban os seus dereitos aos foreiros e propietarios, como
testemuña o propio notario.
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Os críticos e intelectuais galegos deberon intuír outros obxectivos distintos aos
propugnados polo autor porque saíron en tromba e caeron sobre a obra, acusándoa
sobre todo de danar a imaxe de Galicia, por convertela nun país atrasado, dominado
pola superstición e que renunciara á racionalidade para ser só un instrumento da ignorancia colectiva, tal e como nos vía unha gran parte da intelectualidade española.
A análise a que sometemos de novo esta obra permitiranos saber se a crítica
galega se apoiaba na realidade ou só era unha ficción inventada precisamente para
dar resposta ao que en España se tiña como esencial da nosa historia. Pero antes
permítasenos facer unha breve resumo desta obra.
Os protagonistas
Jorge Samieira, que aos dez anos fora levado por un tío seu para a Habana, falecido
o tío e herdeiro dunha regular fortuna decide retornar a Portoluar, o seu lugar de
nacemento. Sente morriña pola terra na que viviu antes de viaxar a Cuba, desexa
coñecer a familia cuxa imaxe se perde na memoria, especialmente a súa irmá María
Rosa, pero sobre todo pretende resolver o misterio do seu nacemento.
Jorge naceu aínda estando a súa nai solteira que, casada tempo adiante, tería
outros dous fillos Ramón e María Rosa. O pai adoptivo nunca o quixo e maltratábao,
o mesmo ca o seu irmán Ramón, moito máis forte ca el.
Entón, para xustificar o nacemento irregular, estendeuse por Portoluar a especie
de que a nai quedara preñada do Demo, que a enfeitizou e a posuíu, segundo uns por
un lobo ou un can e segundo outros por un macho cabrío. Desde o seu nacemento a
xente apartaba del para non se contaxiar do feitizo. A nai deseguida participou desta
crenza e nunca, confesaba Jorge, lle deu un bico ou unha caricia. Por iso cando emigra a Cuba, a vila quedou tranquila e liberada deste temor.
Retorna, pois, Jorge sen anunciarse ata que se descobre a súa chegada e a xente
recupera de repente o odio reprimido e el volve sentirse illado, coma se fose un perigo público.
De nada vale que constrúa unha fábrica para axudar aos veciños nin que traia a luz
eléctrica para Portoluar. Mantíñase o odio e a nai falece sen explicar o seu nacemento.
O seu irmán Ramón ódiao igualmente e só María Rosa o quere, aínda que tamén
participa da tradición que os veciños sosteñen sobre a súa orixe.
Jorge, vendo o atraso da vila, procura liberar os veciños das falsas crenzas e incluso acepta o papel de Canabal, o vello cacique, cando este morre. Jorge razoa que
o atraso da vila só podía ser superado por un control forte e inmediato. Iso explica
que as autoridades políticas da vila veñan a Portoluar para impoñelo como o cacique. Desta forma, López de Haro xustifica o caciquismo como a única fórmula para
superar o atraso.
Pero o temor concentrado nas familias sobre este “fillo do demo” pode máis ca
os favores que lles proporciona. A xente da vila segue tendo medo da bruxa e do
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demo e, para amosar o seu poder, enfeitiza a Helena, unha moza da que Jorge está
namorado, provocando nela o rexeitamento ao seu amante.
O odio popular (que procedía do seu nacemento) e a envexa do seu irmán Ramón perségueno ata matalo nunha especie de vindicación popular. A novela remata
cunha visita de María Rosa á súa amiga Helena, recluída nun convento como Sor
María Soledad.
Unha vila dominada pola superstición
Toda a novela se apoia na particular visión doutro mundo que corre paralelo ao real e
que, por principio, é un mundo que afecta aos vivos producindo os males, as desgrazas pero exercendo unha especie de xustiza social en canto persegue aos criminais e
protexe os que amosan un bo comportamento. O demo cando domina unha persoa
xa nunca máis lle permite o libre albedrío. Pero só sucede nos casos de posesión diabólica, como sucedeu con Jorge, a quen o demo arrebata da vida na plenitude da súa
madurez. O demo conta cunha bruxa en cada parroquia que actúa baixo o seu mando. Úrsula era a bruxa de Portoluar, a encargada (a través de menciñas e apócemas)
de sacarlles o virgo ás virxes que, desta forma, dependían dela toda a vida porque lles
provocaba con feitizos unha excitación e uns orgasmos que nunca antes sentiran.
Pensaban as mozas que só ela era quen de proporcionarlles semellante pracer. As
bruxas tiñan mozos encargados de cohabitar coas mulleres que nunca descubrían o
truco. Por razón obvias, o demo seleccionaba as casadas con homes emigrados ou en
lugares distantes, así como as virxes.
O autor fai un reconto bastante completo das tradicións e supersticións, pero
tendo en conta que non só selecciona as actuacións claramente delituosas, senón
tamén todas as actuacións sociais, incluso as máis lexítimas, dando a entender que
as actuacións festivas, relixiosas etc. procedían dese humus antropóloxico non sempre nin necesariamente ilícito. Así se explicaban as fiadas, as noites de San Xoán, as
festas dos quintos, as nove olas, sacar os animais das cortes no caso de que falecese
alguén da casa, as choronas etc.
Introdúcese brevemente nas orixes supersticiosas do pobo, defendendo a orixe
celta destas.
Para López de Haro a auténtica tradición de Galicia depende da cultura céltica,
situándose desta forma no contexto das Irmandades da Fala.
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O escándalo
Ao noso entender, a obra Los nietos de los celtas de López de Haro é, como novela
unha obra mediocre, enchoupada de valores mítico-máxicos e sustentada por unha
concepción irracional, só apoiada na superstición e na vivencia diabólica. Non obstante, a crítica que mereceu a novela transcende o puramente literario e ten uns
transfondo que interesa salientar para entender a motivación sociopolítica desta durísima persecución.
Os medios de comunicación adoptaron posicións máis políticas que literarias.
Así El Diario, de Pontevedra, é favorable á obra, feito que se interpretou como que
Riestra, valedor do xornal, se deixaba influír polos intereses políticos de Maura, de
ser este quen convencera a López de Haro para trasladarse a Pontevedra. Pero os
xornais independentes dos grandes partidos, arremeteron contra a obra por considerala un ataque a Galicia e así se manifestaron El Progreso (Pontevedra), Galicia (Vilagarcía), pero sobre todo A Nosa Terra (A Coruña). Este xornal, que dirixía Antón
Vilar Ponte, atacou a obra porque aldraxaba a Galicia, f íxose eco dos lectores “cheos
de xenreira e ira” pola novela e invitaba a todos a que non mercasen o libro, por
ser ofensivo para a nosa terra. A través deste xornal eran os das Irmandades os que
arremetían contra a obra. Está claro que uns e outros se movían por intereses políticos, especialmente os das Irmandades que non concibían que ninguén fóra deles
(convencidos de posuíren –só eles- a interpretación ortodoxa de Galicia) lles puidese
disputar este dereito ou privilexio.
Causa asombro ou é dunha preocupante ignorancia que os das Irmandades non
tivesen en conta os estudos sobre as supersticións e lendas diabólicas nas que se
cría e se practicaban en Galicia. Xesús Rodríguez López, médico de Lugo, publicou
en 1895 Supersticiones de Galicia, obra que aínda hoxe se imprime e le, ou Barreiro de V.V., Brujos y astrólogos de la Inquisición de Galicia y el famoso libro de San
Cipriano (Santiago, 1885); de forma que dende o P. Feijoo o tema das supersticións
formaba parte da bibliograf ía máis usual. Pois ben, López de Haro usou esta mesma
bibliograf ía adaptándoa ao esquema da súa novela. Se estes autores non poden ser
acusados de exercer a antigaleguidade, non se entende que o fixesen os Irmandiños
nos que destacaba Risco, que foi quen estudou as supersticións en forma antropolóxica.
Para responder a estes ataques López de Haro escribiu dous folletos. No primeiro Ruindad y pedantería simula ser un ataque contra el mesmo por publicar esta
novela, concluíndo así: “No lo olvidéis gallegos, paisanos míos: el notario acacicado
de Pontevedra, Rafael López de Haro, es un impostor miserable y tramposo que solo
merece la execración y el desprecio de Galicia entera, sellados con nuestros salivazos”. Asina: “Un nieto de los celtas, Portoluar VI de 1917”.
Outra seriedade ten o segundo folleto que López de Haro publica en xullo de
1917, que leva o seguinte título: “Epílogo. Rectificación por Rafael López de Haro”, e
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que leva na portada o seguinte codicilo: “El que noblemente reconoce y se retracta de
cuarquier error padecido, es acreedor al perdón (Maquiavelo)” (p. 13).
O folleto está dedicado a Galicia “y a mis compasivos valedores D. Juan Barcia
Caballero, D. Salvador Cabeza León y D. Armando Cotarelo” A solicitude de perdón
que publicamente fai parece ás veces tan esaxerada que moi ben puidera tratarse
dunha ironía, como cando escribe “en general el gallego es noble, generoso, valiente,
honrado y laborioso, lo mismo en su tierra natal que en cualquier país extraño [...]
que jamás llegan a envilecerse como chulos de otros lugares [….] ¿Y de la sublime
mujer gallega que he de decir? [...] porque si he de ser sincero, hablar mal de las madres gallegas equivale a tanto como insultar a la propia Virgen, madre del Redentor.
Esto fue una sensible aberración de mis sentidos y por tanto negado y suprimido
queda ya”.
Neste sentido apoloxético, cuxos límites de veracidade son máis que discutibles,
explica que cando sentiu sobre el o peso da crítica intentou contrarrestala visitando
os directores dos xornais de Galicia e a varios do Estado, conseguindo que non publicaran as cartas recibidas contra a obra, pero non conseguiu ningún outro favor,
coma se os directores dos xornais foran unha rediviva Inquisición.
Desde o punto de vista político mantívose sempre nunha especie de galeguismo
histórico céltico diría el, pero afastado de todo compromiso partidista, e iso nunca
foi entendido nin perdoado pola Irmandades da Fala.
Castelao, que non só o retratou senón que lle fixo a tapa para a primeira edición
de Los nietos de los celtas, a publicación da novela provocou nel tal repulsa que queimou o exemplar que lle enviara o autor no ano 1917, pero non todos os galeguistas
tiveron este tratamento, entre eles Bóveda e López Cuevillas, aos que cualifica de
“mercachifles”.

OS EPÍGONOS DAS IRMANDADES DA FALA
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Conclusión

Nun momento no que o nacionalismo galego se reorganiza e asume unha doutrina
política capaz de obter por vez primeira varios deputados, resulta que, agás dos éxitos literarios innegables, toda a maquinaria organizativa mostrase incapaz de penetrar na sociedade galega.
O feito de que as Irmandades elaboraran unha teoría nacionalista que controlara, en certa maneira, a cultura que favorecera a intelligentsia galega non pode facernos esquecer o seu fracaso radical se en realidade procuraron unha importante
presenza política.
Este fracaso está xa preanunciado por Murguía que nos derradeiros anos da súa
vida descubrira a función revolucionaria do pobo que sería o único que podía garantir a plena autonomía nacional.
Por conseguinte, que en 2016, 2017 e 2018 se celebraran tantos fastos e os directores e presidentes das grandes institucións- que se comportaron como animadores
culturais, no mellor e peor sentido da palabra, só tería unha lexitimidade: a de destacar un importante capítulo das nosas letras, pero tamén debería destacar o fracaso
da acción política inmediata.
Á marxe das correntes “oficializadas” quedaron outros pensadores, artistas, dramaturgos e copleiros formaban parte da Galicia irredenta, que amaban con paixón
a súa fala e a súa terra, pero (pola razón que fose, por purismo dos situados ou por
autoselección dos que se consideraban selectos) que proseguiron no seu anonimato
fóra dos condutos de promoción persoal e que hoxe ou desapareceron dos dicionarios de galegos ilustres ou ocupan un espazo tan secundario que ninguén os recoñece.
Recuperamos nesta ocasión dous nomes que non deberían faltar en ningún dicionario ou enciclopedia. Referímonos ao primeiro teólogo da galeguidade López
Carballeira, cun pensamento aberto cara ao mundo e cunha paixón por Galicia, que
a “divinizou”, converténdoa no eixo do mito celta. Estudou alguén esta ilustre personalidade? O outro protagonista da nosa historia é López de Haro, autor da novela Los
nietos de los celtas, que canalizou na súa contra aos das Irmandades que incapaces
de gañarlle ao españolismo nin un palmo de espazo, preferiron arremeter contra el.
E cando o botaron de Galicia, quedaron satisfeitos polo deber cumprido.
Evidentemente, aquelas Irmandades non souberon seleccionar as súas vítimas
nin os seus heroes.

