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Eu diría que o teu libro inscríbese
dentro dun proxecto moito máis
amplo: repensar, reformular toda a
historia da literatura galega con-
temporánea. 
Pois si. Creo que se trata dun proxecto
que é totalmente indispensábel. Houbo
avances no terreo teórico e crítico, na
historiografía literaria e tamén na políti-
ca, que cuestionan desde hai tempo o
relato canónico que se vén dando e
repetindo nas historias da literatura
contemporánea. Pola miña banda, de
momento, e despois deste traballo, o
que me propoño é repensar e reformu-
lar o que foi a literatura galega do
denominado Rexurdimento, para o que
continúa vixente, pouco máis ou
menos, o dito por Carré Aldao hai máis
de cen anos, en 1903. Para todo este
proceso creo que resulta indispensable
o marco teórico das teorías sistémicas.

Que ten que ver Sarmiento en todo
isto? de que maneira é xa unha pre-
monición do Rexurdimento?
Desde o meu punto de vista,
Sarmiento é a raíz de todo: de toda a
literatura galega contemporánea, pero
tamén de todo o proxecto dignificador
da nosa lingua e da nosa cultura. O
seu pensamento, moi avanzado para
o seu tempo nas máis diversas face-
tas, como nos demostran as teses de
Pilar Allegue e María Álvarez Lires, é
o propio dun auténtico precursor, no
sentido de Murguía e no de Carré: pri-
meiro en defender o uso do galego, e
defendelo no ensino, primeiro en
investigar a historia da lingua e a súa
etimoloxía, primeiro en modernizar a
súa ortografía e xebrar claramente
galego de castelán e portugués… E
primeiro en escribir unha obra volumi-
nosa e de envergadura, con carga crí-

tica no social e no político, que cons-
trúe ou orienta, de xeito embrionario,
o repertorio do que despois foi e está
sendo a literatura galega.
A que te refires con isto?
A que no Coloquio de Sarmiento, se o
lemos sen prexuízos, como en xeral
foi lido, está o que Even-Zohar deno-
mina construción de repertorio, do
repertorio nacional galego. É dicir, nas
1201 copras de Sarmiento están os
motivos ou coordenadas do paradig-
ma literario do que hoxe procedemos,
o que denominamos Literatura
Galega Contemporánea, e que pode-
rían resumirse nos seguintes: un
suxeito literario e político (o pobo tra-
ballador: labregos, segadores, cria-
dos...), unha estética na que o popular
ten unha extraordinaria importancia,
unha dimensión crítica (no político e
no social), o protagonismo da muller,

É indispensable facer un novo
relato da historia literaria galega

Manuel Forcadela Texto Xurxo Lobato Fotos

El é un dos máis lúcidos investigadores do corpus historiográfico no que reside a
conformación do que chamamos Literatura Galega Contemporánea. Desbrozando
teorías que rompen coas inercias e cos tópicos, coa idea explícita de reactualizala
sen os prexuizos que en parte a tiveron pexada. Anxo Angueira, filólogo e experto no
Rexurdimento, vén de publicar Das copras de Sarmiento ós cantares de Rosalía de
Castro (Editorial Frank & Timme, 2013), e asegura que é nas copras onde están “os
motivos ou coordenadas do paradigma literario do que hoxe procedemos”.

ENTREVISTA

ANXO ANGUEIRA
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o peso central da paisaxe..., mesmo
Madrid como escenario biográfico,
político e literario. Por non falarmos
do impacto que no que chamamos
Rexurdimento tivo a figura, o discurso
sobre a lingua e sobre Galicia e tamén
a obra literaria de Sarmiento.
Deixouno moi claro Murguía, que des-
pois de andar á procura dun noso
Walter Scott, cando por volta de 1858
leu o Coloquio, atopou por fin o mode-
lo de escritor a seguir: escribía de
Galicia, das nosas cousas, das nosas
aspiracións... E facíao en galego.
Por que pensas que foi lido con
prexuízos?
É evidente. Recoñéceselle a
Sarmiento ser o primeiro filólogo gale-
go, o fundador da ortografía contem-
poránea, o primeiro defensor do uso
do galego na escola... Pero non se
considera o primeiro escritor porque,
agás casos moi aillados (o de Pintos
ou Antolín López Peláez) o seu
Coloquio foi considerado unha obra
sen ambición, secundaria, un marxi-
nal literario. E non. Esta obra, como
creo que demostro, é todo un artefac-

to literario e estético de primeira mag-
nitude que rompe os moldes do xéne-
ro en que se inscribe e no que o autor
mesmo se adianta ó seu tempo,
cunha nova sensibilidade cara o
popular, e no que practica, aínda que
sexa veladamente, unha crítica políti-
ca da que eu destaco os seus perfís
antiborbónicos, polo menos contra
Filipe V, e a defensa e o protagonismo
de Galicia. Por outro lado, Sarmiento
viviu atrapado na gaiola dos Séculos

Escuros, como están o cura de
Fruime, Sobreira, Cornide, María
Francisca de Isla... Cada vez é máis
patente que cómpre tamén unha revi-
sión a fonto deste período, que non é
ningún hiato. As recentes descobertas
do cancioneiro postrobadoresco de
Afonso Páez, de principios do século
XV, En cadea sen prijon, e dos máis
de setecentos versos do Romance da
Urca de Santo Antón (1777) axudan
tamén a remexer os marcos da nosa
concepción da historia da literatura
contemporánea.
Así e todo, o propio Sarmiento fala
da súa obra como un pretexto lin-
güístico e léxico, como algo caren-
te de ambición literaria.
Tamén Rosalía di no prólogo a
Cantares que imitou a Trueba e no de
Follas novas que o pensamento da
muller é lixeiro, inapropiado para as
reflexións importantes ou transcen-
dentais. E houbo quen a creu! A viaxe,
o paseo que fixo por Galicia en 1745,
por certo antes dos paseos de
Rousseau e de Werther, foi decisiva
para que Sarmiento se puxese a

Sarmiento foi un
precursor, o primeiro
en escribir unha obra
de envergadura, con
carga crítica no social
e no político, que
constrúe o repertorio
do que despois foi e
está sendo a literatura
galega.
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escribir en galego. Por certo, calquera
que lea as primeiras cincuenta copras
da obra poderá observar ata que
punto irrompe na literatura contempo-
ránea o novo concepto de paisaxe e o
estratéxico uso da toponimia.
Por que o título? Por que das
Copras ós Cantares, de Sarmiento
a Rosalía?
Tal e o como eu concibo a historia do
Rexurdimento, paréceme advertir un
período inicial cuxo marco serían estas
dúas obras (1746-1863). Hai unha
serie de características que singulari-
zan a Sarmiento e que se prolongan
por todo este período e que chegan ós
Cantares: o estilema da accumulatio, a
fórmula dialóxica, o ritmo de filiación
musical e a presenza da lírica popular
como referentes de creación. Neste
sentido, tampouco debemos esquecer
que o primeiro poema de Cantares,
coa súa meniña gaiteira, é desde o
meu punto de vista un claro eco do
texto de Marcos da Portela, o poetra
vello de Sarmiento. Na música, no
repertorio, na declaración de princi-
pios... Parece claro que Cantares
gallegos é un principio de algo novo.
Niso parece estar todo o mundo de
acordo. Pero tamén resulta un final.
Desde certo punto de vista, péchase
un período que mesmo nos remite ás
cantigas medievais. Das copras de
Sarmiento ós cantares de Rosalía pro-
lóngase na creación literaria lírica a
dimensión musical e rítmica das canti-
gas medievais, como se prolonga o
verso nacional-popular galego de que
fala Carolina Michaëlis. Velaí tamén a
importancia da obra de Sarmiento. 
Subliña os referentes dese novo
periodo histórico...

Para min hai no Rexurdimento unha
primeira fase marcada por estas dúas
obras, a fase enimentemente dialóxi-
ca, popular e política, a fase na que se
configura a xénese, tan marcada
polas Copras e os Cantares, da litera-
tura galega contemporánea. Pero con
Cantares e con Rosalía de Castro
nace tamén un novo período, un novo
remuíño histórico, protagonizado pola
súa xeración (Murguía e Pondal), á
que se asociou unha xeración máis
nova (Curros e Lamas Carvajal). Non
teño estudado a fondo este período
desde o punto de vista propiamente
historiográfico. Só sei que ten unha
obra de referencia, especular, sistémi-
ca. A primeira proba da instauración,
coa súa xénese e problemática, do
campo literario galego: O divino sai-
nete de Curros Enríquez (1888). E sei
tamén que esta etapa leva gravurada
unha marca política moi próxima no
tempo a esta poderosa obra: o nace-
mento do rexionalismo.

Conexión coa historiografía
política

Hai na segunda parte do libro bas-
tantes páxinas dedicadas á histo-
riografía política: Beramendi,
Barreiro... Por que?
O campo literario está en íntima rela-
ción co político e co social. Tanto nas

teorías de Bourdieu, coma a aplicada
ás nacións emerxentes por Even-
Zohar e as de Jameson ou González-
Millán. E se eu quero retrotraer o
nacemento da Literatura Galega
Contemporánea a Sarmiento e a
1746, teño que tamén retrotraer o
nacemento do proxecto galeguista,
que é o do noso tempo, á figura do
noso bieito e á base teórica e práctica
da Ilustración. O Rexurdimento é lite-
rario, pero tamén político. De aí que
haxa bastantes páxinas nas que
debullo as teses sobre o nacemento
do galeguismo tanto en Beramendi
coma en Barreiro Fernández. As
ideas de Sarmiento son galeguistas,
sen dúbida. Como o é tamén o seu
Coloquio. E esa foi a idea tamén de
moitos, coma Martínez Salazar, que o
consideraba “el primer regionalista
gallego”. Desde logo, o  impacto da
súa figura intelectual, tamén no políti-
co, foi constante e intenso no XVIII e
despois ao longo de todo o século
XIX. Hai unha liña política, que non
podemos chamar máis ca galeguista,
que elo a elo chega a Antolín Faraldo
e a Murguía e que ten a súa orixe diá-
fana en Sarmiento.
Como agardas que sexan recibidas
estas túas teses?
Supoño que con pouca aceptación. No
que se refire a Historia da Literatura,
tendemos a repetir os tópicos consabi-
dos. É o máis cómodo. Calquera
cousa nova e diferente estraga a
engrenaxe, os esquemas, o relato
aprendido. Polo que se refire ó século
XIX, levamos décadas repetindo a
Carballo Calero, que repetiu o dito por
Carré Aladao décadas antes. É por iso
que cómpre facer ese novo relato.

Parece claro que
Cantares gallegos é un
principio de algo novo.
Niso parece estar todo
o mundo de acordo.
Pero tamén resulta un
final. Desde certo
punto de vista,
péchase un período
que mesmo nos remite
ás cantigas medievais.
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Hai fonemas que saen
dun recuncho bucal que non coñezo/
outros responden a plans de autoex-
terminio.”

Os poemas de Yolanda ondulan
nun horizonte entre o real e o aparente,
quen ouse fixar o ollos na liña lóxica da
maré hase precipitar polo desfiladeiro.
O imaxinario xoga ao desconcerto, trae
imaxes intensas, cambios de plano,
fotogramas íntimos, fronte á ollada cali-
doscópica por veces surrealista, non
cabe a dúbida sobre a súa devoción
cinematográfica. A sensatez dos pen-
samentos érguese sobre a voráxine
deconstrutiva, non só do imaxinario
senón na prosaica baixada á terra.
Onde semella distanciarse de todo o
importante, pero non é así. A sensatez
alíase nun entrañable e por veces iróni-
co pacto co cotián. “Se deixo de mirar
os teus dentes / non vou entender nada
do que fales. // O ceo faise pequeno.
Helga sorrí en cursiva.”

Non hai amante lingual que non
vaia gozar con este libro, salvo
alguén de “sorriso cubista como o
linguado “sempre poñendo a mirada
/ dende o lado oposto / do corazón”.
Non me sobra nin un verso, e esta
miña boca relambeuse máis na
relectura. Parabéns en maiúsculas,
con admiración final.

Mónica Bar Cendón 

Ó igual que tampouco
a presuposición de que esa escolla
conte con todas as facilidades ó seu
dispor nun sistema fortemente com-
petitivo onde ó espazo da calidade
sempre se superpón a cantidade.
Mais non é unha posición inocente
porque a utiliza como un instrumento
humorístico que axuda, novamente, a
ver outras formas de ollar todas as
supostas novas obrigas que trae con-
sigo a escolla de ser nai e que, de
feito, non son verdades absolutas de
per se, senón moi cuestionables.

Soraya Domínguez Portela 

(vén da páx. 73)

(vén da páx. 69)
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