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Literatura do eu: autodiéxese e 

historia no ensaísmo galego actual 

 

 Nos últimos anos a literatura galega ten experimentado un notable 

aumento no número de títulos publicados. Non cabe dúbida de que, coma 

noutras épocas, a narrativa e a poesía son os xéneros máis cultivados, pois o 

teatro segue a ser o irmán menor da terna. Sen embargo, comparativamente, o 

ensaio ten medrado moito e, dentro deste, os libros de xorne biográfico e 

memorialístico —persoal ou social— figuran entre os máis divulgados. 

 Nas páxinas que seguen tentarei tracexar unha breve panorámica da 

situación que en Galicia está a vivir a por moitos teóricos denominada como 

literatura do eu, que inclúe tódolos subxéneros nos que a voz enunciadora e o 

autor empírico sofren unha moi particular fusión ou, dito en palabras de Rico, 

aquelas modalidades que supoñen un tenteo no labirinto do ego feito xénero 

literario. 

 Mais, como queira que son diversos os modos en que se vehicula esta 

literatura do eu igual en Galicia que en moitas outras terras, cómpre relembrar, 

sequera brevemente, algúns conceptos próximos que, malia amalgamar con 

frecuencia as súas formas confundindo as lindes teóricas, constitúen modelos 

textuais diferenciados. 

 

 Algunhas precisións teóricas 

 

 Dende a comprensión do concepto de autodiéxese de Genette como a 

modalidade homodiexética do discurso na que o suxeito enunciador 

experimenta a historia protagonicamente é posible derivar toda unha batería de 

formas nas que concretar tal posibilidade literaria. Entre as máis destacadas 

contaríanse a autobiografía —que ten como paralelo heterodiexético á 

biografía—, o diario ou dietario, as memorias, os autorretratos e os epistolarios. 

Todas elas, agás a biografía xaora, coinciden no obxecto literaturizado, que 

non é outro que o relato da propia vida do suxeito da enunciación, que o é 



tamén do enunciado. 

 Ora ben, entre estes conceptos existen tamén trazos que os separan. 

Así, un texto non pode considerarse autobiográfico se non identifica o autor 

como persoa real co narrador do discurso e se, ademais, este non é á vez o 

protagonista dos feitos relatados que, necesariamente, han de presentarse 

dende unha perspectiva retrospectiva. Neste sentido, a autobiografía 

diferénciase da biografía polo feito desta última escindir os papeis de narrador 

e personaxe. Da súa parte, as memorias tamén se afastan da autobiografía, 

pois transcenden a esfera do individual para ser, en boa medida, espello do ser 

social dunha determinada época, pois nelas adquire especial relevancia a 

atención ós acontecementos e ó contexto político, cultural, etc., nos que se 

desenvolveu a vida do memorialista. 

 Por outra banda, os diarios (ou dietarios, segundo a terminoloxía 

popularizada a partir da obra de Pla) caracterízanse pola súa enunciación 

estructural fragmentaria —que non ten por qué darse no caso das 

(auto)biografías, memorias ou autorretratos— e teñen un referente cronolóxico 

perfectamente delimitado para tales unidades narrativas: o relato do acontecido 

nunha xornada, feito que tampouco concorre obrigadamente nas outras 

modalidades. 

 Finalmente, os epistolarios defínense tanto polo seu continente (marcas 

de discurso, disposición textual, etc.) coma polo feito de posuíren, en primeira 

instancia, un narratario real ou ficcional, e os autorretratos, amén de máis 

breves que as autobiografías, gravitan sobre o eixe da sincronía e non, coma 

estas, no da diacronía. 

 Deixando a un lado o caso dos autorretratos —descricións etopeico-

prosopográficas que moi raramente aparecen como publicacións exentas, pois 

habitualmente figuran inseridas dentro dos autobiografías mesmas e, cando o 

fan excepcionalmente, non superan pola súa extensión a consideración de 

opúsculos—, cabe agora repasar a presencia de todas estas variedades 

literarias do eu nas letras galegas dos últimos anos, para constatar, así, o 

crecemento apuntado ó comezo deste artigo. 

 

 Libros e autores 

 



 Resulta imposible listar nunhas cantas liñas o total de obras 

autobiográficas, biográficas, diarísticas, memorialísticas e epistolares que teñen 

visto a luz estes últimos lustros en Galicia. Conformareime, xa que logo, con 

nomear algunhas das máis salientables tanto pola súa calidade literaria (e non 

só) coma polo relevo dos autores que as asinaron. 

 Hoxe en día, na literatura galega cóntase con coñecidas autobiografías 

de persoeiros da nosa cultura como Francisco Fernández del Riego, Manuel 

García Barros ou Pura e Dora Vázquez, aínda que non é este o eido máis fértil 

da literatura do eu, que amosa moitos máis exemplos biográficos, posto que a 

práctica totalidade dos grandes nomes das letras galegas posúen unha e, 

normalmente, varias aproximacións á súa bio-bibliografía, como ocorre con 

creadores maiormente coñecidos fóra de Galicia como Rosalía de Castro, 

Manuel Curros Enríquez, Eduardo Pondal, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, 

Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo, Eduardo Blanco Amor, Rafael Dieste ou 

Álvaro Cunqueiro, por citar só algúns clásicos indiscutibles. 

 Tamén existen na Galicia dos nosos días diarios ou dietarios de altura 

estética, xénero que, por outra banda, tiña xa antecedentes históricos de moita 

sona (velaí, poño por caso, o  Diario 1921 de Castelao). Obras como as de 

Antón Tovar ou Ignacio Castro, así o demostran. 

 Xunto coas biografías, probablemente a modalidade literaria do eu con 

máis éxito en Galicia nestes tempos da Democracia son as memorias. Legaron 

as súas creadores como o narrador Xosé Neira Vilas, o pensador comunista 

Santiago Álvarez, o cineasta Carlos Velo, os intelectuais Lois Tobío, Marino 

Dónega e Fernández del Riego ou o teólogo Xosé Alvilares, entre outros. 

 Por último, tamén os epistolarios veñen reclamando o seu espacio 

editorial duns anos para acó, como se bota a ver na recolleita e publicación de 

misivas de Castelao, Dieste, Valentín Paz Andrade, Ramón Piñeiro, 

Cunqueiro... 

 

 Sobre as causas do auxe desta literatura na Galicia da Democracia 

 

 Á vista do exposto, cabe preguntarse cáles son as razóns que explican 

este aumento da literatura do eu na Galicia dos nosos días. A resposta non é, 

dende logo, única, senón que ó meu ver serían varios os factores que teñen 



interactuado para chegar a este estado de cousas. En síntese, poderían 

sinalarse tres tendencias ou liñas de forza principais que explicarían esta 

dinámica publicista: 1) a crecente expansión xenérica do sistema literario 

galego nos últimos tempos; 2) a necesidade sociocultural e literaria de textos 

que reflictan a memoria e o pensamento dos nosos grandes persoeiros; 3) e o 

amortecemento da literatura de defensa colectiva, da literatura 

sociopoliticamente comprometida, o que posibilita a progresión desta literatura 

do eu. 

 Dende a chegada da Democracia ós nosos días, a literatura galega ten 

explorado universos creativos que ou nunca antes foran transitados ou, se o 

foran, posuían mostras tan meritorias coma illadas. O xénero narrativo, o lírico 

e o teatral anchearon tremendamente a variabilidade dos seus productos, de 

xeito que ese ir aterraplenando lagoas sistémico-creativas favoreceu por unha 

banda que os nosos escritores —en sintonía co que estaba a suceder na súa 

contorna ibérica, e, por suposto, europea e mundial— prestasen maior atención 

ó xénero ensaístico e ás posibilidades que este ofrecía e, por outro lado, 

provocou tamén a aparición de obras deliberadamente transgresoras que se 

situaron nas marxes definitorias dos grandes xéneros canónicos, sobordando 

os seus límites e obrigando ós críticos e teóricos a reconfigurar o decrépito 

mapa dos arquixéneros aristotélicos que ata entón resistira como plenamente 

operativo e sen fírgoas nas taxonomías literarias galaicas. 

 Así, as cousas, non debe de estrañar que baixo os vectores opostos do 

ficticio / non ficticio acaben situándose, abeiradas, moitas obras creativas que, 

na fin de contas, resultan ser primas irmás das arriba amentadas. Dito doutro 

xeito, diferentes (auto)biografías e epistolarios, pero sobre todo, moitos diarios 

e memorias publicados nos últimos anos tenden a configurarse coas marcas 

estructurais e estilísticas que definen estas pezas ensaísticas, pero nelas o 

suxeito empírico, isto é, o escritor, non é o protagonista enunciador, senón que 

o é ou ben un personaxe puramente literario ou ben un alter ego ficcional do 

autor real. Sería prolixo nomear aquí a manchea de creadores e obras 

narrativas que se teñen servido deste artificio literario nestes tempos, pero 

entre algúns dos máis soados cabería recordar certos textos de Bieito Iglesias, 

Xosé Carlos Caneiro, Ignacio Chao, Xosé Miranda... 

 A segunda das razóns que, coido, xustifica este aumento da literatura do 



eu é a existencia dunha xa delongada tradición cultural moderna vehiculada na 

nosa lingua e con claves socioidentitarias inequivocamente galegas. Ó longo 

de todo o século XX e malia a deceleración socioliteraria que supuxo o episodio 

da Guerra Civil, desenvolveuse toda unha traxectoria literaria e intelectual 

galeguista —no máis amplo sentido do termo— da que participaron moitos dos 

nosos persoeiros hoxe máis vedraios. Non é estraño, polo tanto, que estes 

observadores privilexiados do devir do pasado século sentisen a necesidade de 

testemuñar por escrito esas súas vivencias, decisivas en tanto en canto eles 

mesmos son parte da historia viva do noso pobo e, amén diso, porque en 

moitas ocasións relatan as súas experiencias con outras figuras fundamentais 

do noso pasado recente que son, sen dúbida, de grande interese tanto para os 

críticos e analistas do fenómeno literario galego coma para o público xeral culto 

(pénsese, por exemplo, no reveladores que poden chegar a ser certos 

materiais epistolares ou certas testemuñas memorísticas para o 

esclarecemento da personalidade, a ideoloxía, as preferencias artísticas, etc., 

de moitos dos nosos clásicos modernos). 

 Tendo presente o anterior, enténdese tamén mellor o porqué da medra 

dun xénero tan próximo á literatura do eu como son os libros de viaxes, pois 

moitas veces mesmo chegan a adoptar a forma de diarios de viaxes. Deixando 

a un lado o feito incontestable de que este tipo de libros ten unha forte 

demanda dende os eidos turísticos, a realidade é que os nosos escritores se 

teñen prodigado nestes últimos tempos na súa elaboración tamén por motivos 

estéticos e autoriais. O desexo de proxectar literariamente a súa propia visión 

da realidade circundante, de re-crear paisaxes e paisanaxes é tamén un 

poderoso atractivo para a aparición deste tipo de textos. 

 Por fin, estou persuadido de que tamén o (relativo) maior grao de 

normalización do sistema literario galego que foi consolidándose co pasar do 

tempo dende a chegada da Democracia ten contribuído decisivamente á 

expansión da literatura do eu. Cómpre lembrar que durante os longos anos da 

Posguerra tanto a narrativa coma, sobre todo, a poesía acabaron por 

dimensionar colectivamente as súas realidades tematolóxicas. De aí que os 

grandes prosistas dos cincuenta —e aínda máis— partisen da realidade 

popular, das vivencias do propio pobo para elaborar as súas obras, como 

sucede cos contos de xinea oral tradicional de Ánxel Fole, as narracións de 



tipos populares de Cunqueiro ou a lúcida crítica á triste realidade da emigración 

e a miseria rural galega que transparenta a obra de Neira Vilas. 

 De igual maneira, tamén a poesía predemocrática polarizou os seus 

esforzos na creación dunha poética da denuncia, lírica de combate contra a 

opresión franquista, poesía libertaria para acabar con aquela longa noite de 

pedra da que falaba quen foi o máximo representante desta corrente, Celso 

Emilio Ferreiro. 

 Pois ben, dende a chegada da Democracia e, máis aínda, ó longo das 

décadas dos oitenta e noventa ata hoxe mesmo foi desaparecendo ese 

convencemento doutro tempo de que a nosa literatura debía de defenderse 

para sobrevivir, debía colectivizarse e ser o eco do pobo na loita 

antitotalitarista. Mudados os tempos, mudados os costumes. O novo contexto 

sociopolítico, cultural e económico posibilita o incremento do número de textos 

que focalizan a súa atención na dimensión do individual, mesmo do íntimo, o 

que non impide a súa convivencia con moitas outras obras actuais en maior 

medida acaroadas á denuncia ou constatación da problemática social. 

 

 Das hibridacións xenéricas e os permeables lindes da literatura do 

eu 

 

 No epígrafe anterior ocupeime de pasada dunha cuestión sobre a que 

quixera agora demorar algo máis para rematar. Estoume a referir á 

ficcionalidade / realismo da literatura do eu. 

 Como queda dito, hoxe existen na literatura galega (auto)biografías, 

memorias, diarios e epistolarios que, aínda tento tales definicións xenéricas, 

pertencen, pola súa carga ficcional, ó terreo da narrativa, non ó do ensaio. 

 Ora ben, existen tamén outra serie de obras que participan de ambas 

beiras xenéricas. E non me estou a referir só ás novelas ou poemas 

autobiográficos, que tamén, senón principalmente a moitos textos prosísticos 

debidos á última fornada de narradores galegos. Textos que alicerzan no 

fragmentarismo como forma de concreción, que teñen un desenvolvemento 

tematolóxico preferentemente urbano e que, en ocasións, incluso vehiculan 

unha particular visión enxebre, mestiza e destemida da Galicia actual, como 

acontece na denominada literatura bravú. 



 Autores como Xurxo Borrazás ou Xavier Queipo, por poñer dous 

exemplos significados, elaboran nalgunhas das súas obras discursos 

prosísticos a medio camiño entre o ensaio e a narración autobiográfica, entre a 

reflexión intelectual e filosófica e o cotidianismo contístico. Do mesmo xeito, 

Santiago Jaureguizar ou Xurxo Souto, autores bravús, practican por veces un 

tipo de escritura que abala tamén entre o discursivo do ensaio e o imaxinario 

do relato, unha sorte de historias de realismo reflexivo que, como no caso dos 

seus colegas arriba amentados, cabería situar na área de influencia da 

literatura do eu galega. 

 Estes exemplos e outros que poderían aducirse (certos volumes de 

ensaios breves de Suso de Toro, algúns libros-reportaxe ou libros-crónica de 

Fran Alonso, Valentín Carrera ou Nacho Pérez, etcétera) non fan senón 

confirmar os, ás veces, imprecisos derregos desta literatura do eu, que para o 

caso galego igual ofrece exemplos adscribibles ó arquixénero narrativo como ó 

arquixénero ensaístico, por máis que aquí, por razóns de operatividade, se 

centrase a atención unicamente nestes últimos. 

 

 Conclusión 

 

 Existe hoxe en Galicia unha interesante presencia de textos 

pertencentes á literatura do eu entre o conxunto da producción editorial. Tanto 

o público xeral como os lectores especializados acollen de bo grado e mesmo 

demandan este tipo de obras, o que explica o seu notorio crecemento nestes 

últimos anos. Son, por demais, variados os motivos que xustifican o aumento 

de títulos desta natureza na literatura galega de arestora. Entre as posibles 

razóns figurarían tanto a medra global do sistema literario (que, loxicamente, na 

súa progresión de conxunto tamén fixo por potenciar os diferentes xéneros da 

literatura do eu), a conveniencia cultural e social de obras nas que se fixese 

memoria da bio-bibliografía de significados persoeiros das nosas letras e 

intelectualidade, e a non necesidade de concentrar as forzas creativas nunha 

literatura de resistencia e de raiceira en maior medida colectiva que hoxe non 

se sente como imprescindible, cousa que si acontecía durante a Dictadura, o 

que relegaba a un segundo plano un tipo de producción de signo máis persoal 

e individual como é esta da literatura do eu, que, sen embargo, hoxe goza en 



Galicia dun cultivo crecente. 

 

 


