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Centenario da revista Nós
MARÍA LÓPEZ SÁNDEZ
XURXO MARTÍNEZ GONZÁLEZ

O

papel da xeración Nós, ou xeración do 16, como prefería chamala Ramón
Villar Ponte, é decisivo para entendermos a cultura galega contemporánea.
A aparición da revista Nós en outubro de 1920, da man de Vicente Risco,
Castelao e Arturo Noguerol, supuxo un punto de inflexión e unha revolución intelectual para o país por dous motivos centrais: o seu compromiso con Galicia e a
súa visión da nosa cultura como unha parte esencial da cultura europea. Iniciábase
así unha etapa tan vizosa e fecunda que só hoxe, un século despois, temos a perspectiva suficiente para poder comprender a magnitude da empresa e o valor do seu
legado, malia a ruptura que supuxo a Guerra Civil.
GRIAL naceu coa vontade de ser continuadora da xeración Nós logo do masacre
franquista. De entre os seus fundadores agroman personaxes senlleiros da historia
galega: Ramón Otero Pedrayo, Manuel Gómez Román, Francisco Fernández del
Riego… Todos eles, ligados dun ou doutro xeito ao Partido Galeguista, retomaron o
pulso do país creando un espazo que promovese a conciencia nacional e fose viveiro
de novos escritores. Cen anos despois da creación da revista Nós e setenta da fundación de Galaxia, a revista tiña un compromiso coa xeración que artellou, de xeito
sólido, a herdanza do Rexurdimento, a que recuperou a conciencia de Galicia e abriu
o vieiro dos estudos da cultura cunha ollada especificamente galega.
Este centenario xustifica o presente monográfico. Os campos de estudo son, en
potencia, múltiples. Mais decidimos centrarnos naqueles aspectos que consideramos
de meirande interese, ben por seren pouco coñecidos ou por convidaren a unha reflexión profunda sobre os aspectos que condicionaron a interpretación política e cultural
do noso país. Como os lectores poderán apreciar, optamos por enfrontarmos o tema
dende unha visión do conxunto e por desligarnos das biografías persoais.
É todo un privilexio para nós presentar as colaboracións de Ramón Villares, Olivia
Rodríguez, Emilio Ínsua e Álex Alonso. Os seus traballos abranguen distintos aspectos
e ópticas diversas, mais son complementarios entre si e conforman un auténtico retrato de grupo.
Velaquí o resultado da nosa homenaxe, que non se quere acto ritual, senón pensamento vivo e recuperación do legado dunha xeración á que nos debemos; porque,
agora que pasou un século, estamos convencidos de que chegou o tempo de facer
unha avaliación crítica da nosa historia cultural máis recente ■
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