
 

 

TEMA 1- A poesía das Irmandades. Características,   
        autores e obras máis representativas.   

 

 A principios do s. XX, nunha Galiza maioritariamente agrícola e con escaseza de 

recursos, no medio dun clima de axitación política a causa do malestar causado polos foros 

(impostos por traballar as terras que non eran propiedade do campesiñado senón da Igrexa e 

outros sectores ricos) e a sangrante e masiva emigración, os partidos políticos galeguistas que 

daquela había defendían o agrarismo, a asociación do campesiñado para facer desaparecer os 

foros e obter a propiedade da terra (representados en partidos como Solidaridad Gallega). En 

1916 fúndase na Coruña a primeira Irmandade de Amigos da Fala, asociación de carácter 

cultural e político que estendeu a súa organización a outras cidades e vilas galegas como 

Compostela, A Estrada, Monforte, Lugo... Editaron A Nosa Terra, periódico integramente en 

galego, para espallar o seu ideario e dar publicidade ás súas actividades. 

As Irmandades da Fala tiñan dous obxectivos claros: a difusión da cultura galega e, no 

plano político, a elaboración dun Estatuto de Autonomía, sobre todo a partir de 1918, ano en 

que se declaran nacionalistas. Verbo do seu labor cultural, as Irmandades crearon editoriais 

(Lar, Céltiga, Alborada…), promoveron o teatro (fundaron a escola de teatro nomeada 

Conservatorio Nazonal de Arte Gallego) e os estudos lingüísticos (dicionarios e gramáticas, 

como a de Lugrís) e intentaron galeguizar o ensino primario. Entre os intelectuais que 

organizaron as Irmandades pódese destacar a escritores como Cabanillas, os irmáns Villar 

Ponte, Noriega, López Abente, Taibo ou Vicente Viqueira (pedagogo). Neste marco 

sociopolítico deuse unha literatura que serviu de apoio a estes ideais nacionalistas, 

nomeadamente no terreo da poesía, aínda que as representacións teatrais tampouco non eran 

escasas. 

 Noriega Varela (1869-1947) proviña dos intelectuais agraristas inmediatamente 

anteriores á política que defendían as Irmandades, e publicou, tras varias edicións 

aumentadas, Do ermo en 1920, un poemario de temática paisaxista onde se loa a natureza 

montañesa. As pegadas modernistas atópanse nunha obra na que, empregando metros 

clásicos como o soneto, de clara influencia clásica, tamén destaca o canto á humildade dos 

elementos que conforman a paisaxe da montaña mindoniense en estado virxinal. Noriega 

recibiu influencias do costumismo do Posrexurdimento (Leiras Pulpeiro) e dos saudosistas 

portugueses (Teixeira de Pascoaes). 

 O modernismo era unha corrente estética de principios do XX na que se enxalzaban os 

sentidos, polo que o colorismo e o exotismo constituían as principais características deste 

movemento nacido na América. A este movemento estético pertence tamén a figura de 



 

 

Cabanillas. O cambadés xa mantiña contacto coa literatura anterior ao emigrar a La Habana 

(Cuba), onde a súa Casa de Galiza fora promotora da fundación da Real Academia Galega en 

1905 na Coruña a iniciativa de Curros Enríquez. 

 A poética de Ramón Cabanillas (1876-1959) presenta unha dobre vertente: a poesía 

lírica, en obras como No desterro (1913), Vento Mareiro (1915), Da terra asoballada (1917) e A 

rosa de cen follas (1927), onde mestura a temática amorosa e íntima (o saudosismo, é dicir, a 

nostalxia ou morriña), por unha banda, e a cívica e nacionalista, por outra, herdada da figura de 

Curros, a través da cal amosa unha forte crítica contra o caciquismo en defensa do agrarismo 

(chegou a escribir o himno de Acción Gallega, o partido agrarista dirixido polo sacerdote Basilio 

Álvarez, sobre quen tamén elaborou un poema); e a poesía narrativa, chamada así porque 

evita a inclusión da voz poética no tema das súas composicións falándose de terceiras persoas 

coma se de narrativa se tratase. Nesta vertente inclúese o poemario Na noite estrelecida 

(1926), formado por tres composicións longas ("A espada Escalibor", "O cabaleiro do Santo 

Grial" e "O soño do rei Arturo"), de estilo épico e onde se emprega a materia de Bretaña 

convertendo a figura do rei Arturo en referente do pasado celta de Galiza. 

 Despois da Guerra Civil Cabanillas continuou o seu labor literario afastándose do 

compromiso social tan propio del e empregando temas e formas popularistas (Antífona da 

cantiga (1951) ou Da miña zanfona (1954), de ton metapoético). Volveu cultivar a poesía 

narrativa a través da descrición da vida monacal en Samos (1958). 

 Ramón Cabanillas bebeu nas fontes da poesía do Rexurdimento (Rosalía, Curros, 

Pondal…) e soubo constituír unha tradición literaria que continuou nomeadamente coa temática 

cívica na posguerra. 


