
 

 

T2 poesía de vangarda. 
 

A xeración do 25 constitúe o nutrido grupo de poetas que na época Nós decidiu superar 

a tradición literaria anterior e incorporar á súa poesía as correntes innovadoras europeas. A 

este feito de romper coa práctica literaria que ata ese momento se cultivaba denomínaselle 

vangardismo, por os seus compoñentes iren por diante, na vangarda literaria, ao empregaren 

técnicas formais e temáticas que nunca se experimentaran. As poesías vangardistas 

apareceron publicadas en revistas como Ronsel, Yunque, Papel de Color, Alfar... O labor 

literario desta xeración rematou en 1936 por causa da Guerra Civil. 

Os autores vangardistas rexeitaban os modelos e as escolas a pesar de que a variedade 

de técnicas e fundamentos teóricos orixinou un amplo abano de ismos, é dicir, de distintas 

correntes estéticas vangardistas, como o cubismo, superrealismo (surrealismo), dadaísmo, 

futurismo, expresionismo... Os/as artistas tomaban elementos de varios ismos á vez aínda que 

había autores/as que só se poden enmarcar nun. Defendían a arte pola arte, desvinculando o 

creador da súa propia obra artística, polo que concibían esta como un ente autónomo do seu 

autor/a, deshumanizándoa. Xa que logo, eliminábase a subxectividade da obra de arte e 

buscábase o asentimentalismo. Ademais, partindo da liberdade creativa total, poetizaron o 

mundo cotián e renovaron a lingua poética, rompendo coas convencións gramaticais. 

Estes postulados definíanse en manifestos, como o futurista de Marinetti de 1911 ou o 

publicado por Manuel Antonio e Álvaro Cebreiro en 1922 titulado ¡Máis alá! Neste manifesto 

expoñíanse os postulados vangardistas apuntados antes e tamén se animaba, por primeira 

vez, a empregar o galego na literatura, desprezando autores como Valle Inclán, ou outros como 

Curros e Pondal, neste caso rexeitados por anticuados ou convencionais. Curiosamente, 

respectaban a figura de Rosalía e defendíana como modelo literario. 

 En Galiza tamén hai varias liñas poéticas vangardistas. O creacionismo foi cultivado por 

Manuel Antonio (1900-1930) en De catro a catro (1928). Esta corrente estética proviña da 

influencia do ultraísmo practicado polo chileno Vicente Huidobro e consistía na reelaboración 

dun novo mundo a partir de seres da realidade. Deste modo o simbolismo ou a metáfora 

impregnan as aparentes ilóxicas leis dese novo universo creado polo autor. No caso de Manuel 

Antonio, o mundo poético inventado por el consiste nunha viaxe en barco por mar, as máis das 

veces nocturna, coa presenza da lúa e das estrelas; as imaxes empregadas están acuguladas 

de elementos que indican carencia e monotonía, coma se a viaxe non fose tal. A singradura 

marítima remata no último dos dezanove poemas que compoñen o libro a modo de despedida 

desa experiencia iniciática. A intención que está tras este poemario ten ton existencialista: o 

home é un ser desorientado na súa existencia, que ve como pasa o tempo inexorablemente e 



 

 

carece de puntos de referencia que lle aclaren as cuestións vitais fundamentais. Esta temática 

tamén era fundamental na obra de Rosalía en Follas Novas, de aí o respecto que por ela 

amosou no manifesto ¡Máis alá! 

Tamén escribiu nos anos 20 (aínda que non se publicaron ata 1972) Con anacos do meu 

interior e Foulas, dous poemarios en que empregou o caligrama, composición na que os 

espazos en branco e a disposición versal cobran significado pola aparencia física á que aluden. 

Outros poemarios da súa autoría (Viladomar e Sempre e mais dispois) posúen carácter 

tradicional, coa temática paisaxística como pano de fondo, aínda que ás veces aparecen 

imaxes vangardistas.1  

Outro autor no que se enxergan pegadas creacionistas e mais cubistas é Álvaro 

Cunqueiro (Mar ao norde, 1932), quen se inicia nas vangardas con poemas breves de coidada 

expresión. O cubismo, tamén aproveitado por Manuel Antonio, trata de representar a realidade 

fragmentada en formas xeométricas, polo que nos poemas as imaxes aparecen unha tras outra 

coma se de unidades poéticas se tratasen. Coa súa acumulación constrúese a obra poética. 

O hilozoísmo (tamén nomeado imaxinismo) era unha liña vangardista na que se 

animaban os elementos da Natureza (a través da prosopopea ou personificación de imaxes) e 

tivo como máximo representante a Amado Carballo (1901-1927), con influencia de Valle Inclán 

na súa obra, que só consta de dous poemarios: Proel (1927) e O galo (1928), onde se observa 

unha visión do mundo próximo á inocencia primixenia. 

O ismo poético exclusivamente galego noméase neotrobadorismo. O recente achado da 

existencia da literatura medieval galego-portuguesa levou á imitación formal das cantigas de 

amigo por parte dalgúns escritores. Fermín Bouza Brey (1901-1973) eríxese como fundador 

desta liña estética en Nao senlleira (1933), obra na que emprega o popularismo en 

consonancia coas formas da cantiga de amigo, de orixe popular e autóctona. Cofundador do 

Seminario de Estudos Galegos en 1923, realizou e editou estudos etnográficos e folclóricos 

que favoreceron o emprego deste tipo de elementos na súa obra poética. 

Ademais deste autor, tamén Cunqueiro escribiu nesta liña neotrobadorista Cantiga nova 

que se chama riveira (1933), onde introduce o neopopularismo propio da castelá Xeración do 

27. 

Álvaro Cunqueiro (1911-1981) amosa unha variada práctica en varios ismos, e así 

destaca o seu libro Poemas do si e non (1933), de carácter superrealista (ou surrealista), no 

                                                 
1 Á parte do seu manifesto, no terreo da prosa Manuel Antonio compuxo unha curiosa narración vangardista nomeada 

Prólogo a un libro de poemas que ninguén escribeu (1924), coa novidade de que carece dos poemas que anuncia e eloxia no 
prólogo, como o seu título indica.  
 



 

 

que se presenta unha historia de amor. O mundo do subsconsciente e do onírico aflora neste 

tipo de creacións artísticas acuguladas de imaxes. 

Luís Pimentel (1885-1958) foi un importante poeta que tamén se achegou ao 

superrealismo en Triscos e Sombra do aire na herba, aínda que non escasea o simbolismo 

entre luces e sombras nin o impresionismo. Empregaba imaxes poéticas do mundo dos soños 

en espazos pechados, ademais de metáforas visionarias e irracionais, crebando o discurso 

lóxico e usando o verso libre. Malia crear estas obras na preguerra, non publicou a súa poesía 

até despois da Guerra Civil. 

Blanco Amor (1897-1979), nunha liña neopopularista, editou Romances galegos (1928) 

e posteriormente Poema en catro tempos (1931), de ton elexíaco, ambientación mariñeira e 

forma musical. 

Finalmente, o neovirxilianismo, derivado do paisaxismo ruralista, practicárono autores 

como Crecente Vega (Codeseira) ou Aquilino Iglesia Alvariño (Corazón ao vento, 1933). Era a 

liña máis clasicista ou menos vangardista entre os ismos e imitábase o estilo do poeta romano 

Virxilio na súa obra Xeórxicas, onde o mundo idílico pastoril era o protagonista literario. 

 

 


