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Horarios

O Pazo Museo Otero Pedrayo encóntrase aberto todos os días —agás os luns— de 
11 a 14 horas e de 16 a 18 horas, desde outubro a abril, e de 11 a 14 horas e de 17 a 
20 horas, desde maio a setembro. Para máis información e faceren as súas reservas de 

grupo, chamen ao teléfono 988 28 11 39.

O pazo está situado nunhas terras interesantísimas desde o punto de vista arqueolóxico, 
artístico e do medio natural. Lugares próximos de interese especial son os mosteiros de 
Oseira e San Clodio, o Pazo-Castelo de Vilamarín, as impresionantes escavacións do castro 
de San Cibrao de Las (no Concello de San Amaro), a igrexa da Veracruz e o parque do 
Carballiño, as fervenzas do río Barbantiño, a capela prerrománica de San Xes de Francelos 
ou o castelo e vila de Ribadavia. Á parte, claro está, da propia cidade de Ourense ou das 
moitas igrexiñas románicas rurais que enchen o noroeste da provincia e as zonas adxacentes 
de Lugo e Pontevedra. Entre elas destacamos, en lugares veciños dos Chaos e do Ribeiro, 
Cornoces (Amoeiro), Beiro e O Castro (Ourense), Gustei (Coles), Maside Vello (Maside), 
Astureses (Boborás), Gomariz e San Tomé de Serantes, (Leiro).

O pazo consérvase como estaba en vida 
de don Ramón, pero na actualidade ofrece 
tamén unha serie de servizos para o público: 
salón de actos, tenda de libros e recordos, 
biblioteca —con ficheiro duplicado na 
Biblioteca Pública Provincial de Ourense— 
e sala de lectura e consulta.

Os seus fermosos xardíns e os contornos 
naturais e paisaxísticos convérteno nun 
lugar engaiolante e inigualable.

No seu exterior existe ademais unha área 
recreativa con mesas, fonte e asentos de 
pedra.

No Pazo Museo de Trasalba, onde a Fundación Otero Pedrayo garda a memoria do que foi 
Patriarca das Letras Galegas, recíbense ao cabo do ano uns cinco mil visitantes. A composición 
do público é moi variada: escolares en visitas organizadas desde os colexios, grupos de turistas 
que percorren a xeografía do interior de Galicia, colectivos da terceira idade, emigrantes 
americanos en busca das raíces da súa terra de orixe, etc. Todos teñen en común o interese 
polas cousas de Galicia, especialmente pola súa cultura e monumentos.



RAMÓN OTERO PEDRAYO

Naceu en Ourense o 5 de marzo de 1888. 
Fillo de dona Eladia Pedrayo —con quen 
estaría especialmente unido ao longo da 
súa vida— e de don Enrique Otero, médico 
que exerceu xenerosamente a súa profesión 
desde o Pazo de Trasalba, nos Chaos de 
Amoeiro.
O neno Ramón Otero criouse no seo dunha 
familia culta e liberal. Seu pai fora defensor 
de Curros fronte á inimizade da reacción 
conservadora local e a súa casa —sobre 
todo a de Ourense, na rúa da Paz— era 
centro de parladoiros polo que pasaron 
Emilia Pardo Bazán e outras destacadas 
figuras da intelectualidade galega do solpor 
do século XIX.
Otero naceu nunha rúa que era daquela 
o centro do paseo dos señores, ao lado 
do Teatro Principal, núcleo da actividade 
cultural dunha cidade de forte fasquía rural 
que contaba naquel tempo cuns doce mil 
habitantes. Na súa mesma casa, no primeiro 
piso, naceu e criouse o neno Vicente Martínez-

Risco e Agüero. A amizade e mutua influencia intelectual será permanente ao longo da 
vida dos dous máis destacados membros da Xeración Nós.
Ramón cursa o bacharelato no Instituto de Ourense que hoxe leva o seu nome —no 
Xardín do Posío—, e tras a temperá morte de seu pai pasa a Santiago para seguir os 
estudos de Filosofía e Letras, que ha rematar en Madrid. Na capital española, onde 
acudira devecente de acadar unha definición e formación intelectual conforme aos 
tempos, le tan intensa como asistematicamente obras de xeografía, historia, filosofía e 
literatura. As lecturas literarias que máis o cobizan son as de Baudelaire, Verlaine, Balzac, 
Stendhal e Chateaubriand. Esta etapa de tenteos e indecisións sobre o futuro intelectual 
e o seu compromiso co mundo exterior sería maxistralmente recreada na súa novela 
Arredor de si.
De volta en Ourense en 1911 intégrase no grupo dos inadaptados no que participan 
Vicente Risco e Florentino López Cuevillas. Os tres, amigos desde moi noviños, habían 
seguir evolucións intelectuais semellantes, traballando en empresas colectivas como o 
Ateneo ou a revista La Centuria, e pasando dun acentuado individualismo antisocial a 
un compromiso galeguista na súa etapa de madurez. Non obstante, tamén se poden 
recoñecer matices importantes nesta evolución. O que para Risco fora unha reviravolta 
intelectual, supuxo para Otero unha descuberta case dolorosa. Risco achégase desde 
o problema da esencia dunha cultura devecente e Otero desde a lembranza idealizada 
e saudosa dunha fidalguía que representaba o solpor dun sistema social tradicional en 

absoluta descomposición. Castelao, e outras persoas que coinciden xeracionalmente co grupo 
ourensán —ao que se adoita chamar Grupo ou Xeración Nós—, hase achegar ao galeguismo desde 
a descuberta dos problemas sociais e da ausencia dun poder especificamente galego para a 
resolución dos problemas que trae consigo a nova sociedade que se espalla cos ventos do 
século XX.
A evolución desde este esteticismo evasivo dos anos mozos deste grupo xeracional ten na 
amizade de Antón Losada Diéguez o seu desencadeante principal. Losada, señorito con pazo 
en Moldes (Boborás, nas terras do Carballiño), intelectual, conservador e católico, descóbrelle 
a posibilidade de compromiso co país a través da actividade inicial das Irmandades da Fala. 
No seu seo avoga Otero por un compromiso de corte culturalista. Coñecedor da debilidade 
organizativa e escasa penetración social dos inicios do movemento, desconfía da súa entrada 
na área política. Incorpórase de inmediato ás actividades do Seminario de Estudos Galegos en 
1923. Coa chegada da II República consegue acta de deputado por Ourense por un conxuntural 
Partido Nacionalista Republicano que axiña se ha integrar, xunto con outras forzas locais, no 
Partido Galeguista. Desde o seu escano nas Cortes de 1931 defenderá a fórmula federal para 
o Estado e a confesionalidade do mesmo. Claramente Otero foi máis un intelectual, que nun 
momento da súa vida debeu de asumir tamén un compromiso político organizado, ca un político 
vocacional.
O principal da súa obra literaria foi escrito entre a segunda metade da década dos anos vinte e 
a primeira dos trinta do século pasado; daquela podemos dicir que o autor, que xa pasaba dos 
corenta anos, achégase á literatura galega iniciando a súa plena madurez.
Ao pouco de estourar a Guerra Civil é deposto da súa cátedra do Instituto de Ourense. Grazas 
á súa bastante desafogada situación económica —de seu en Ourense e o pazo en Trasalba con 

terras arrendadas a caseiros— e a non ter detrás unha familia ampla que manter —non ten fillos, 
serán logo só a súa nai, a súa muller e el— pode permitirse unha retirada ao pazo. Aquí atopará 
refuxio no seu exilio interior, entrementres que el mesmo se vai convertendo nun símbolo vivo 
da resistencia cultural neses tempos escuros; daquela recibirá o sobrenome de “Patriarca das 
Letras Galegas”.
Como tal visita América en 1947, nunha viaxe que supón o reencontro do galeguismo exiliado 
en Buenos Aires co galeguismo resistente do interior.
Otero, que sempre se negou a solicitar o reingreso no corpo de catedráticos de bacharelato 
—pois era consciente de que nunca solicitara a súa baixa— opositou en 1950 á Cátedra de 
Xeografía da Universidade de Santiago e cesou oito anos despois ao se xubilar.
Nese mesmo ano 1950 pasará a ser presidente da Editorial Galaxia, transmutación do galeguismo 
político da preguerra adaptándose ás posibilidades de traballo, estritamente culturais —outra 
forma de actividade política, aínda que indirecta— neses anos.
En 1959 volve viaxar de novo a Buenos Aires, onde é acollido polo galeguismo bonaerense 
coa máxima das calores humanas e amosado, á intelectualidade arxentina como expoñente da 
Galicia consciente de si mesma.
Pola galería do seu Pazo de Trasalba ou pola mesa da súa casa da rúa da Paz, en Ourense, 
pasarán nos anos seguintes novas promocións de persoas interesadas pola cultura da Terra. 
Otero, ata a súa morte en 1976, terá sempre unha verba ilusionada e optimista e un compromiso 
de permanente colaboración con canta iniciativa permita desenvolver a idea dun futuro mellor 
e distinto para Galicia.

O PAZO MUSEO OTERO PEDRAYO
A fundación Otero Pedrayo e a súa Asociación 
de Amigos, tratan de manter viva e activa a 
lembranza literaria e científica dun personaxe 
como o que lles dá nome, e de proxectaren 
no presente o referente ético que lle outorgou 
no seu tempo o sobrenome de Patriarca das 
Letras Galegas.
O Pazo Museo de Otero Pedrayo encóntrase 
situado no lugar de Cima de Vila, parroquia 
de Trasalba, onde o Concello de Amoeiro 
deixa de ser xeograficamente Os Chaos para 
converterse en bocarribeira sobre os ríos 
Barbantiño e Miño. O acceso pódese facer 
ascendendo desde as ribeiras do Miño (Santa 
Cruz do Arrabaldo, na estrada Vigo-Ourense) 
cunha impresionante vista sobre as terras de 
ribeira, ou ben desde a estrada Ourense-
Santiago, atravesando Os Chaos de Amoeiro 
desde Tamallancos ou Cambeo.
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