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A editorial Galaxia vén de reeditar
un libro de conversas entre

Arturo Lezcano e Antón Risco arredor
da vida e obra do escritor ourensán
Vicente Risco. É a partir da vivencia
doméstica e filial entre pai e fillo dende
a que se nos dá a coñecer a biografía
dun dos intelectuais máis sobranceiros
do campo literario galego. Mais o volu-
me non só afonda na figura de Vicente,
senón que tamén nos aporta datos a
respecto do fillo, Antón, un dos grandes
descoñecidos das nosas letras.

A respecto de Vicente Risco, cons-
tátase este volume como un produto
que deita luz verbo daqueles aspectos
da biografía do ourensán que menos se
coñecían. Os posicionamentos arredor
do franquismo, as afeccións ou o aban-
dono da escrita en galego centran en
moitos momentos a dirección da con-
versa. Así, accedemos a datos pouco
coñecidos como a situación da familia
no franquismo ou mesmo a  interpreta-
ción que tiña este intelectual a respecto
do réxime e o devalar da España e
Galicia da época.

Desta forma, aventúranse aquí
novas liñas desconstrutivas sobre
aspectos como o atlantismo, a ligazón
entre etnografía e literatura ou a escrita
literaria en castelán como continuo da
practicada en galego. Do primeiro
trazo, observamos como o atlantismo,
elemento recorrente na historia do
campo literario galego dende Pondal
(Os eoas) até M.M. Romón (“Galicia
gran carallo de sal”), é analizado nun
inicio como produto repertorial vindo do
romantismo e construído en oposición
ao carácter Mediterráneo español e
catalán, teorizado por D’Ors. Desta
maneira, xustifica produtos como a

Teoría do nazonalismo no devir político
da altura, considerando todo isto unha
ferramenta máis no proceso de crea-
ción dunha literatura nacional.

Nesta mesma liña, detectamos
como Antón Risco focaliza a escrita de
Vicente Risco dende a etnografía, isto
é, dende o volkgeist. Parte deste postu-
lado na hora de xustificar a posición de
Risco a respecto do galeguismo dos
anos trinta. A xulgar polo que se di
neste volume, Vicente Risco rompeu co
discurso canónico do galeguismo dos
anos trinta por mor da concepción do
labor deste como ente grupal, algo que
ao final non se consolidou ao seu ver. A
dicotomía nós/eu que aparece a  res-

pecto do papel de Vicente no Partido
Galeguista, axúdanos a comprender
mellor un  estadio concreto da historio-
grafía do campo literario galego, sobre
todo sen caer nun discurso positivista
ou polarizante sobre o mesmo. 

En terceiro lugar, tamén destaca-
mos as referencias á obra escrita en
castelán. Tanto para o fillo Antón como
para A. Lezcano, esta merece un estu-
do que complemente a produción en
galego. Para tal finalidade, dotan o futu-
ro crítico/a interesado/a de referencias
concretas vindas do campo literario
español. Voces como as de Unamuno,
Baroja ou Carmen Laforet son conside-
radas á hora de establecer unha sorte
de biblioteca persoal do autor.

De xeito paralelo, nestas liñas non
esquecemos que as propias persoas res-
ponsables da redacción do libro tiveron
contacto co escritor. Así, de Antón obte-
mos unha visión máis achegada ao
ámbito doméstico, pero tamén relacio-
nada cos posicionamentos que este traza
no campo literario galego dos anos
noventa. Cando Antón Risco asume a
súa visión dende a “condición de fillo”,
tamén a coordina co seu “propio posi-
cionamento ideolóxico”. Por exemplo, no
momento de analizar os elementos
repertoriais de Vicente Risco na súa face-
ta antropolóxica e a súa posterior des-
construción na obra literaria, tamén se
poden extrapolar á obra de Antón Risco,
nomeadamente á vertente narrativa do
mesmo. En cambio, a figura de A. Lez-
cano serve de elo de unión co faladoiro
no que participaba Vicente Risco no final
da súa vida. O xornalista preséntase aquí
como unha voz que se interesa por
aqueles espazos poucos coñecidos da
biografía do autor d’O porco de pé.

Aproximación a Risco

Risco segundo Risco
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ENSAIO Os posicionamentos arredor do franquismo, as afeccións ou o abandono da
escrita en galego están neste libro de conversas co fillo do pensador ourensán.

A partir da vivencia
doméstica coñecemos
a biografía duns dos

intelectuais máis
sobrancieros da
literatura galega.
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