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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa apresenta um estudo crítico do conjunto da obra dramatúrgica 
do escritor Xosé Lois García, formada por dez peças. Nove destas peças 
escritas em galego, A Proclama (1996), A Feira do Cinco (2009), O Reloxo de 
Merexildo (2009), Labyrinthus (2010), Mirafentos (2010), A Cerna (2013), O 
proceso a Lucia Fidalgo (2017), A Conversa de Manuel María e Xohán de 
Requeixo no Monte Faro, Entre as Neboas do Tempo (2016), Auto do demo e 
da Viñateira (2017) e a décima peça Desguiament De Guiats (2014) escrita no 
idioma catalão. García é um dos representantes da literatura e cultura moderna 
galega e se destaca com uma vasta produção de poesias, contos, antologias, 
ensaios jornalísticos, narrativas e teatro. Apesar dos importantes trabalhos de 
pesquisa acadêmica sobre sua obra, não há até o momento um estudo 
aprofundado que contemple o conjunto de sua produção dramatúrgica, o que 
confere relevância a presente pesquisa. Nesse sentido, o estudo tem como 
objetivo explicitar a forma como a dimensão política é traduzida nas peças 
apontando o tratamento estético dado às personagens e a linguagem utilizada, 
ou pela escolha dos temas, sendo uns mais realistas, representando o social e 
outros que abordam um tom mais místico, carregado de nacionalismo. Os 
resultados apontam que García apresenta um pensamento político apelando à 
liberdade e pelo conhecimento como ferramenta de libertação; criticando a 
doutrinação da igreja; representando um povo marcado pela ditadura e pela 
classe dominante; e posicionando-se a favor das causas sociais, com forte 
contestação à ordem dominante. A pesquisa foi realizada por meio de revisão 
bibliográfica e análise crítico-analítica das obras teatrais, sob o viés da 
pesquisa qualitativa, pautada em autores como Brecht (1978), Denis (2002), 
Torres (2015), Vilavedra (2002), Moura (2009) Candido (2000), Benjamim 
(2013) e Boal (2013). 
 

Palavras-chave: Xosé Lois García, literatura galega, estética e ideologia, 

Literatura política, discurso social. 
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ABSTRACT 

 
 

This research introduces a critical study on the dramaturgic work set by Xosé 
Lois Garcia, formed by ten plays. Nine of this, A Proclama (1996), A Feira do 
Cinco (2009), O Reloxo de Merexildo (2009), Labyrinthus (2010), Mirafentos 
(2010), A Cerna (2013), O proceso a Lucia Fidalgo (2017), A Conversa de 
Manuel María e Xohán de Requeixo no Monte Faro (2016), Entre as Neboas do 
Tempo (2016), Auto do demo e da Viñateira (2017), were written in Galician, 
and the tenth play, Desguiament De Guiats (2014), was written in Catalan. 
García is one of the literature and Galician Modern culture representants, and 
stands out himself with a wide production of poetry, stories, anthologies, 
journalistic essays, narratives, and theater. Despite important academic 
research works on his work, there is not until this moment a depth study that 
contemplates the set of his dramaturgic production, which gives relevance to 
this research. In this sense, this study has as a goal to make explicit how the 
political dimension is translated on the plays pointing out the aesthetic treatment 
given to the characters and the language used, or by the choice of the themes, 
being each more realistic, representing the social and the others that approach 
a more mystic tone, carried out of nationalism. The results point that García 
presents an ideological and political thought, claiming for freedom and 
knowledge as a freedom tool; criticizing to the indoctrination of the church; 
representing the people marked by the dictatorship and by the dominant class; 
and positioning in favor to the social causes, with hard contestation to the 
dominant order. The research was realized by means of a bibliographical review 
and critical-analytical analysis of theatrical works, under the perspective of the 
qualitative research, based on authors such as Brecht (1978), Denis (2002), 
Torres (2015), Vilavedra (2002), Moura (2009) Candido (2000), Benjamim 
(2013), and Boal (2013).    
        

Keywords: Xosé Lois García; Galician literature; aesthetic and ideology, 
political literature, social discourse. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho teve origem em algumas inquietações: uma delas, de 

caráter intelectual, que foi legada pela aproximação das pesquisas anteriores; a 

outra, de caráter pessoal, que me levou a definir que minha pesquisa contemplaria o 

teatro de Xosé Lois García, pois o teatro foi um gênero literário que sempre me 

despertou interesse por motivos diversos. 

A questão intelectual refere-se à literatura de Taras Shevchenko, poeta que 

estudei quando analisei no curso de Pós-Graduação os poemas de Helena Kolody. 

Tanto Shevchenko quanto Kolody retratam de certa forma também a minha história. 

Descendente de ucranianos, minha experiência como leitora aos poucos me 

mostrou que eu estava implicada de uma forma particular nas poesias de 

Shevchenko e Kolody, que guardavam pontos em comum com as minhas origens.  

No meu primeiro encontro com a literatura galega, notei que, a partir de minha 

experiência leitora, esta estabelecia uma relação íntima com a literatura ucraniana, 

pois ambas enfrentaram a proibição da língua, o exílio, a pobreza advinda da guerra, 

os deslocamentos para outros países e, de forma acentuada, a resistência. 

Estabeleci esta aproximação quando desenvolvi uma análise comparativa dos 

escritos de Xosé Lois García e Helena Kolody, por ocasião do II Fórum de Cultura 

Eslava: diálogos multiculturais, em 2017, realizado no campus da UNICENTRO/Irati. 

Naquela oportunidade, publiquei o trabalho intitulado "A poesia de Helena Kolody e 

Xosé Lois García: uma análise comparativa", no qual foram discutidos os traços 

comuns existentes nas poesias de ambos, como a manifestação contra a ordem 

dominante, a opressão e a violência às quais suas terras, Ucrânia e Galiza, foram 

submetidas. Com as análises comparativas, entendeu-se que nas poesias 

selecionadas está expresso um enfrentamento contra a desvalorização da língua 

nacional e uma produção literária de resistência, coragem e busca constante da 

liberdade. 

Observando a semelhança entre as literaturas, percebi nesta pesquisa uma 

oportunidade de fazer uma imersão no idioma e na cultura galegos, tendo como 

corpus a literatura de Xosé Lois García. Todavia, a proposta de estudar
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os galegos implicava o desafio de suplantar a barreira geográfica que impossibilitou 

num primeiro momento a familiaridade com a cultura, tradição e os costumes que me 

eram até então desconhecidos. Igualmente, preocupou-me o volume de estudo 

dentro do prazo de dois anos do Mestrado, pois a literatura galega nunca foi objeto 

de estudo em minha vida acadêmica. Outra dificuldade correspondia ao fato de a 

literatura acerca dos galegos no Brasil ser ainda restrita e a fortuna crítica a respeito 

de Xosé Lois contar com poucos, se bem que importantes pesquisadores. Dentre 

estes, destacam-se Andityas Soares de Moura, professor da Universidade de Minas 

Gerais, poeta, tradutor e ensaísta. Moura traduziu a Rosa dos Claustros (Crisálida, 

2004), de Rosalía de Castro, no mesmo ano em que publicou Letra e o ar: palavra-

liberdade na poesia de Xosé Lois García (Universitária, 2004), no qual analisa o 

corpus poético de Xosé Lois García, com temas centrais como o amor, a morte, a 

terra, a injustiça social, o neotrovadorismo, a saudade e a memória. Além dele, há 

Sirlei da Silva Fontoura, professora de Língua Portuguesa das Faculdades Guairacá, 

que publicou, em 2017, Entre Memória, História e Política: lirismo e engajamento na 

poética de Xosé Lois García (Biblioteca Nika, 2017). Estudos que contribuem para a 

fortuna crítica de Xosé Lois contam também com o professor Cláudio Mello, da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, coordenador do projeto de 

pesquisa O programa estético de Xosé Lois Garcia, desde 2014, orientador de 

diversos trabalhos acadêmicos acerca de Xosé Lois García, coordenador dos I e II 

Seminário Internacional Xosé Lois Garcìa, na UNICENTRO, realizados em 2015 e 

2017, e coordenador do Acervo Xosé Lois Garcìa, criado em 2017, na mesma 

Universidade. O pesquisador é coautor de artigos como: “Memória e história em 

Xosé Lois García: a poética dos vencidos”, (MOURA, v. 2, pp. 343-356, 2017), com 

Sirlei Fontoura; “Autobiografia e ficção em Xente de Inverno, de Xosé Lois Garcia” 

(ENTRELACES (UFC), v. 1, p. 62-75, 2017), com Carla Moraes; “Aspectos da 

história e da sociedade galega em Xosé Lois García” (ESTUDOS LINGUÍSTICOS E 

LITERÁRIOS, v. 56, pp. 26-37, 2017), com Sirlei Fontoura.     

Especificamente a respeito do teatro de García, há alguns breves estudos, 

mas não um estudo de forma mais aprofundada a respeito do conjunto da obra 

teatral de Xosé Lois García. Dessa forma, este estudo assume relevância nos 

estudos literários em geral e na crítica literária, por apresentar uma análise das nove 

peças escritas em Galego e uma em Catalão, de autoria de Xosé Lois Garcia, 

sendo: A Proclama (1996), A Feira do Cinco (2009), O Reloxo de Merexildo (2009), 
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Labyrinthus (2010), Mirafentos (2010), A Cerna (2013), O proceso a Lucia Fidalgo 

(2017), A Conversa de Manuel María e Xohán de Requeixo no Monte Faro, Entre as 

Neboas do Tempo (2016), Auto do demo e da Viñateira (2017) e Desguiament De 

Guiats (2014).  

A Proclama é uma peça curta, que conta com nove personagens; nasceu da 

leitura do livro La Biblia en España, de George Borrow.  A peça A Feira do Cinco 

retrata a tradição das feiras galegas. O Reloxio de Merexildo é a terceira peça 

publicada em 2009, possui oito personagens e se desenvolve na cozinha, com um 

clima tenso devido às agressões e ameaças verbais que se acentuam no 

personagem embriagado Xecas.  Já a peça Mirafentos conta com apenas quatro 

personagens; na primeira cena, a ação desenvolve-se apresentando Don Nicanor, 

um rico fidalgo, Salustiana, empregada doméstica, e Candorosa, uma doutora em 

História da Arte e estudiosa do erotismo românico. Labyrinthus é uma peça que 

conta com doze personagens,  apresenta-se em três atos1 que se desenvolvem em 

cem páginas e é considerada a peça mais densa e complexa de todo teatro de 

García. A Cerna conta com onze personagens, e a cena inicial se desenvolve com 

uma pequena reunião da assembleia associativa, tendo como pauta central o corte 

do carvalho de Merlán, cuja sombra incomodava os vizinhos. 

 Em 2017, García publica a peça O Proceso a Lucía Fidalgo, que conta com 

vinte personagens e dois atos. A peça elucida algumas questões a respeito das 

mulheres que eram queimadas nas fogueiras, consideradas hereges e, por isso, 

condenadas a morrer nos incêndios da Inquisição espanhola. No mesmo ano, 

publica Auto do Demo e da Viñateira, que possui duas personagens, em um único 

ato, que apresenta um diálogo de vinte e sete páginas. Desguiament de Guiats é a 

única peça escrita no idioma Catalão, publicada em 2014, com vinte personagens e 

setenta e seis páginas, dispostas em dois atos, cada um com duas cenas. Esta peça 

tem como referência o ano de 1600, quando é criado o Conselho de jurados.  

 Algo que perpassa as obras em pauta é um forte apelo social e um 

comprometimento político, devido ao seu poder de penetração do teatro, mesmo em 

camadas sociais mais distantes da literatura escrita, que pode provocar mudanças 

no processo de construção da vida em sociedade e auxiliar no processo de 

transformação social.  

                                                             
1 Ato- Divisão externa da peça em partes de importância sensivelmente igual em função do tempo e do 
desenrolar da ação. (PAVIS, 1999, p. 28).  
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Metodologicamente, este é um trabalho de pesquisa realizado a partir de 

revisão bibliográfica e de interpretação crítico-analítica do conjunto da obra teatral de 

Xosé Lois García, a partir de referencial teórico especializado, com os seguintes 

objetivos centrais: explicitar, com base na conceitualização teórica e na interação 

entre literatura, dramaturgia e política, os aspectos político-sociais e identitários que 

podem ser compreendidos como pilares do teatro de Xosé Lois García; evidenciar a 

maneira como Xosé Lois García se insere na tradição literária galega. 

Para tanto, o primeiro capítulo apresenta García ao leitor. Ao longo de sua 

trajetória de vida e na biografia, encontramos um escritor que se coloca a falar 

acerca do feminino. Para ele bruxas, prostitutas, libertinas ou escritoras românticas, 

todas, igualmente, precisam ter o direito de falar sem medo e que suas crenças, 

paixões e desejos não motivem torturas e preconceitos.  

Da mesma forma, na poesia erótica e na fala livre dos diálogos teatrais, o 

autor desconstrói as “coisas tortas” que ensinaram principalmente às mulheres. Sua 

poesia erótica desperta a atenção para que o prazer do ato sexual, que pode ter 

referências de como exercer a humanidade com liberdade e plenitude, questionando 

as imposições sociais e morais que nos tiram o direito de ser livres. Nos textos, 

constatamos que há uma denúncia envolvendo essas minorias que enfrentam uma 

luta diária de identidade e de empoderamento. 

 Sob este enfoque, García registrou em imagens a vida das negras 

angolanas, trazendo à literatura um marco da lusofonia, pois, nos países lusófonos 

que visitou, estavam aqueles que ele representava em sua arte e lhes dava o direito 

de falar.  

Por isso, no primeiro capítulo, além de tratarmos da sua trajetória de vida, 

destacamos seu lirismo intenso e temas como a lusofonia, a mulher e o erotismo. 

Temas que entendemos estarem relacionados às injustiças sociais, aos tabus e 

preconceitos em relação à sexualidade e ao gênero e outros julgamentos morais e 

classistas, importantes para a constituição da tradição literária galega, desde os 

primórdios até os dias atuais. Neste capítulo apresentamos, também, os escritores 

galegos cuja literatura García mantém em seu teatro, como fez Rosalía de Castro, 

poeta que, ao fazer ressurgir o galego, marca uma nova fase da literatura galega.  

No segundo capítulo, destinado à discussão das peças, conduzimos a análise 

mediada por duas questões centrais: Que valores sociais e políticos são pautados 

na dramaturgia de Xosé Lois García? E de que forma isso estabelece um diálogo 
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com forte apelo social, nacionalista e contrário aos ditames morais, presentes na 

tradição literária galega? Esses temas são recorrentes nas nove peças escritas em 

galego, sendo: A Proclama (1996), A Feira do Cinco (2009), O Reloxo de Merexildo 

(2009), Labyrinthus (2010), Mirafentos (2010), A Cerna (2013), O proceso a Lucia 

Fidalgo (2017), A Conversa de Manuel María e Xohán de Requeixo no Monte Faro, 

Entre as Neboas do Tempo (2016) e Auto do demo e da Viñateira (2017). 

Para tanto, a análise dessas peças se apoia no estudo das estéticas 

dramáticas, partindo do teatro aristotélico e tomando como base a obra A Poética, 

de Aristóteles (2005), e, dentre outros, como o Teatro Épico, de Berthol Brecht 

(1978) e, O teatro do oprimido e outras políticas, de Boal (2013). Como base em tais 

teorias, nos permitimos afirmar que a dramaturgia de García rompe com os 

pensamentos elitistas que, ao longo da história humana, assentaram excludentes 

instrumentos de dominação, bem como com os preconceitos e tabus relacionados 

ao sexo, que se encontram cristalizados na sociedade. 

As análises de temáticas como a cultura popular, os conflitos e 

relacionamentos sociais, a ecologia, a mulher, o anticlericalismo, o sexo, o pecado, 

entre outros temas, serão discutidas no segundo capítulo, com base, principalmente, 

em Brecht. 

Após concluídas as análises das nove peças de García, escritas em galego, 

fui informada por meu orientador de que havia mais uma peça no acervo dramático 

de Xosé Lois García, porém, escrita em Catalão, intitulada Desguiament De Guiats 

(2014), ampliando o meu objeto de análise. 

Em conversa com Xosé Lois, comentei da dificuldade que estava enfrentando 

com a leitura do texto em Catalão; e Xosé Lois García, gentilmente, enviou uma 

cópia traduzida para o espanhol. Com o texto traduzido, consegui entender melhor 

do que ela tratava, porém, senti que na tradução as palavras não tinham a mesma 

carga semântica que àquela pretendida por García quando escreveu em catalão. 

Nesse sentido, não tive dúvidas de que, precisava reler a peça no original e extrair 

dela elementos para análise, e assim finalizei as leituras do teatro de García e 

concluí o segundo capítulo.  

No terceiro capítulo, nosso estudo pautou-se na literatura e política, 

entendendo que a escrita pode se apresentar como instrumento de poder, na 

medida em que, na ordem do discurso, pode, ao mesmo tempo, ocultar ou exprimir 

algo, transformando-se em instrumento de controle e segregação social. Para tanto, 
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buscamos amparo teórico em Benoit Denis (2002), o qual defende que na literatura 

o discurso político e ideológico trabalha o implícito, o não dito, fazendo aparecer à 

contradição que jaz na sociedade, pronta para subverter a palavra.  Do mesmo 

modo, Gnerre (1991) assegura o poder da palavra como poder de mobilizar a 

autoridade acumulada pelo falante e concentrá-lo num ato linguístico, e Eagleton 

(2011) entende a arte como uma forma literária resultante do movimento da 

sociedade.  

Com base nos referidos autores, analisamos a questão do nacionalismo 

presente na obra de García, com a defesa do idioma galego e a preservação da 

identidade cultural da população de Galiza. Estes temas acontecem nos diálogos 

das peças intitulados - A Conversa de Xohán de Requeixo e Manuel Maria, entre as 

néboas do tempo, A Proclama e a peça Labyrinthus, analisadas neste capítulo.  
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2. XOSÉ LOIS GARCÍA E SUA DRAMATURGIA NO CONTEXTO DA 

LITERATURA GALEGA 
 

Este vaise i aquele vaise, 
E todos, todos se van, 

Galicia, sin homens quedas 
Que te poidan trabalhar. 

Tés, en cambio, orfos e orfas 
E campos de soledad. 

E nais que non teñen fillos 
E fillos que non teñen pais. 
E tés corazóns que sufren 
Longas ausências mortás, 
Viudas de vivos e mortos 
Que ninguén consolará. 

(ROSALÍA, 1880) 

 

Neste capítulo, abordaremos o contexto histórico da literatura galega, seus 

principais representantes e um apanhado a respeito da dramaturgia galega. Antes 

disso, apresentaremos aspectos da vida e da atuação de Xosé Lois García, para 

mostrar a relevância do trabalho que este desenvolve no âmbito cultural e literário e, 

o que será importante para analisar temas, recorrências e opções de sua 

dramaturgia.  

 

2.1  Xosé Lois García: caminhos e escolhas 

 

Sariña – (...). Nesta vida teño claro unha cousa: son máis pobre que 
un garabullo seco e azoutado por negra invernía. Para saír de pobre 
só me interesa unha árbore en fachendosa primavera. Xa me 
entende? Onde non hai cepos non se poden facer achas! 

 (Xosé Lois García). 

 

Para ter uma noção de como o envolvimento com as questões políticas e 

sociais galegas foram importantes para a sua produção literária e para a relação 

desta com a tradição literária galega, discorreremos a vivência de García, desde a 

infância na Galiza até sua transição para a Barcelona industrializada. Seu 

envolvimento  movimentos de esquerda e o despertar de sua consciência política, 

que se projeta em sua literatura, sem que isso signifique fazer uma relação 

determinista. 

Iniciaremos com Moura (2009), que ao se referir ao poeta, afirma: 
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Alén de poeta desenvolve relevante traballo no campo da critica literária e 
de arte (com textos, artigos e libros sobre Manuel María, Carles Riba, 
Rosalía de Castro, Castelao, trobadores e xograres galaico-portugueses, 
ent outros), da tradución (destácanse os seus trabalhos referentes ao poeta 
africano Agostinhjo Neto e a Lao tzé), do teatro e da prosa. Ten varios libros 
de poemas en editoriais galegas e portuguesas. É correspondente e 
colaborador das seguintes revistas literárias: Nova Renascença, (Portugal), 
Antó, (Portugal) Colóquio letras, (Portugal), Jornal das letras, (Portugal), 
Cadernos do Tâmega, (Portugal) Saudade (Portugal), Luzes de Galiza 
(Galícia), Caliban (Brasil) e Jornal de Angola (Angola). (MOURA, 2009, p. 
11). 
 

 A propósito, no dia de 22 de abril de 1945, quando a Europa e a Espanha 

sentiam a dor e a destruição da II Guerra Mundial e da ditadura franquista, nascia na 

cidade de Lugo e criado na paroquia de Merlán (Chantada), Xosé Lois García. 

(MOURA, 2009).  

 García teve uma infância difícil, herdada pelos conflitos instaurados por 

Francisco Franco2, à frente do Exército e da Chefia do Estado, especialmente 

durante a Guerra Civil e os primeiros anos do regime, deixou como legado pelos 

anos vindouros, múltiplas violações dos direitos humanos.  

Filho de camponeses, já nos primeiros anos escolares sentiu que a escola 

não seria um ambiente amável, porque se encontrava ele apartado dos demais 

estudantes que se consideravam “maiores” por serem filhos de pais com maior 

poder econômico. García lembra que um dos seus professores foi conivente com os 

maus tratos sofridos por ele e, dessa forma, o professor colaborou para que García 

se anulasse ainda mais em sala de aula, à medida que se sentia desprezado ou 

agredido, marcado pelas dificuldades econômicas.  

Para o mestre, restou cantar um soneto e refletiu por linhas breves a postura 

do professor que contribuiu para o seu isolamento:  

 

Lémbrome, ainda, da miña escola 
do campo e capela de San Ciprián, 
do mestre, inmerecedor de esmola, 
que embrutecía aos nenos de Merlán. 
(TORRES, 2015, p. 20). 

 

Os versos dedicados ao professor reverberam sua infância no campo e por 

trás do verso “Lembrome, ainda, da miña escola do campo”, são palavras que 

permitem a recuperação do cenário campesino, ao rememorar sua infância e as 

                                                             
2
 Um militar, chefe de Estado e ditador espanhol que integrou o golpe de Estado na Espanha em julho 

de 1936 contra o governo da Segunda República, que deu início à Guerra Civil Espanhola. 
(MESSINA, 1994).  
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passagens difíceis impostas às classes populares. O eu lírico se deleita nas 

lembranças e a capela de San Ciprián faz rima com os nenos de Merlán para trazer, 

ao canto, a insensatez do professor.  

A lírica aproveita e perfila no leitor do soneto o pequeno Xosé Lois García 

que, segundo Torres (2015), entendeu que assim como ele todo galego de classe 

baixa vivia imobilizado pela repressão e pela impunidade, ou submetido aos poderes 

da Igreja e da classe alta. Ao tematizar a violência, García não se refere somente à 

violência física, que aniquila e maltrata a vida do homem. Sua literatura destaca, 

também, a violência voltada à perda de sensibilidade nas relações sociais e 

políticas, potencializadas pela experiência autoritária. A luta pela sobrevivência, pela 

dignidade, pela liberdade recria ambientes atribulados sob a representação de cenas 

de exploração (FONTOURA, 2017, p. 66). 

Leitor de Rosalía de Castro, García aprendeu que pero había pobres, aínda 

máis pobres (TORRES, 2006, p. 21) e nas suas habituais visitas à amiga Maruxa, 

acudiu os pobres “de pedir” nas noites de inverno. Foi este mundo real da miséria, 

da fome, da desigualdade que nutriu e modelou a sua personalidade.  

Aos treze anos, descartou a vocação eclesiástica e aos dezessete anos de 

idade, diante da necessidade, da opressão e de uma Galiza economicamente 

devastada, García desempenhou o ofício de Xastre (costura), ensinado por Pepe da 

Aira, recebendo seu primeiro salário, conferindo sete pesos diários. (TORRES, 

2015). Mas esta não era a profissão que lhe agradava, as emoções que sentia 

desempenhando este ofício não lhe eram gratas, por isso decidiu caminhar, porque 

melhor é ser pastor e fazer novelos, que tecer destinos nos trajes dos senhorios e, 

assim, em suas palavras disse:  

 

Mais eu, errante de desafios e descubertas cosmogónicas, fun tirando da 
palavra, da agulha sem fío naquel desastre de non querer ser xastre. Mellor 
ser pastor e fazer novelos que coser destinos e temperanzas nos traxes dos 
señoritos. A agulla é unha espada que delira por traizoar e asasinar, dando 
punhaladas no lenzo, parecia que atravesaba corpos, exalando 
estrataxemas na distancia que protexe puntadas. (GARCÍA apud TORRES, 
2015, p. 27). 

 

O depoimento acima é um testemunho que justifica o 1º de abril de 1966, dia 

em que Xosé Loís errante dos desafios e das descobertas emigra para  Barcelona 

industrializada, em busca da sobrevivência. Uma vez instalado em Barcelona, 

perseguiu seus ideais e trabalhou numa empresa que fabricava plásticos. E, 
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enquanto trabalhador, García inicia o compromisso sindical e político (TORRES, 

2006), e passa a refletir acerca da luta de classes, da colonização política e 

econômica das nações sem Estado, os comportamentos imperialistas dos estados 

europeus e as lutas de libertação nacional dos povos africanos colonizados pelos 

povos europeus.  

 Movido por ideais de liberdade, igualdade e resistência, escolheu para ser a 

sua primeira leitura o livro O Capital, de Karl Max, e autores como Mao, Lenin e Fidel 

Castro tornaram-se seus preferidos, pois escreviam de Política, Economia e História, 

seus temas favoritos. Por conseguinte, foram eles que o levaram a compreender as 

contradições de seu tempo. 

Em 1967, incorporou-se à obrigatoriedade do serviço militar e se matriculou 

no Instituto de Ensino Medio General Díaz de Villegas em Sidi Ifni (pequena colónia 

que Espanha tinha em Marrocos). Tendo problemas em conseguir dispensa junto ao 

Capitão, resolveu conversar diretamente com o Tenente Coronel da Cia, de nome 

Flores. Flores não somente autorizou os estudos como também diminuiu os 

serviços, para que García garantisse o aproveitamento nos estudos. (TORRES, 

2015). 

No exército, além de estudar e conseguir ingressar nas disciplinas do 1º 

curso, García também ajudava os pais com o dinheiro que recebia das Forças 

Armadas. Nesse período, seus pais perderam um porco que lhes serviria de 

alimento nos festejos do fim de ano, e nos meses seguintes, comprou-lhes outro 

porco e garantiu o alimento da família. (ibidem, 2015). 

 Em 1968, no período em que aconteciam as festas do San Froilán, Xosé Lois 

García chega a Lugo, liberado do serviço militar, e depois de passar uns dias em 

Merlán, na casa dos pais, retorna a Barcelona. 

Em janeiro de 1970 começa a trabalhar na Sociedade Española de 

Automobiles de Turismo - SEAT, justamente no ano em que a sociedade se agitava 

social e politicamente contra a opressão da ditadura e García comprometeu-se a 

lutar pela sua classe.  

Em outubro de 1971, diante da repressão policial contra os trabalhadores da 

SEAT, bem como os assassinatos de trabalhadores de Ferrol, Armador Rey e Daniel 

Niebla, em março de 1972, García distribuiu em diferentes pontos panfletos 

denunciando o ataque. Este movimento agregou universitários galegos residentes 
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em Barcelona, e nasceu a partir desse ato a Irmandade Democrática Galega - IDGA.  

(TORRES, 2015). 

Nos anos 70, García tem sua primeira colaboração jornalística e aparece no 

jornal El Progreso, publicando traduções e comentários de poetas catalães, 

entrevistas, mas, sobretudo, publicações que gravitaram em torno das temáticas 

galegas. Temas que denunciavam a secular colonização, a repressão do 

imperialismo espanhol, o idioma galego, reflexões ideológicas e a luta de classes. 

Nesta colaboração jornalística, além de poetas catalães como Joán Salvat–

Papasseit e de língua hispânica, como Neruda, há vozes galegas como a de García, 

a qual se encontra também em outros veículos jornalísticos: 

 

Nos jornais cataláns Diario de Barcelona e Mundo Diario, gravitan arredor 
de dous campos temáticos: dunha banda, Galiza, na súa condición de 
nación asoballada e colonizada por séculos de opressión e represión 
imperialista española, exemplificada na persecución económica, xeradora 
de destrutiva e secular emigración; e doutra, a politica, en tanto dialética, 
refelexión e posicionamento ideolóxico e de clase, de feito, para el, a 
historia da humanidade é a historia da loita de clases. (TORRES, 2015, p. 
68).  

 

O idioma catalão permaneceu desde então um aliado para as produções 

literárias de García, e em 2014 apresenta nesse idioma a peça teatral Desguiament 

de Guiats, na voz da personagem Veí: - “La felicitat que fa a uns lliure, és a compte 

d‟esclaus i ostatges de la gran majoria d‟infeliços”. (GARCÍA, 2014, p. 14)3.  

Em setembro de 1972, editou e traduziu, por meio da Asociación de Amigos 

das Nacións Unidas em España,  A Declaración Universal de Dereitos Humanos, 

aprovada em 10 de dezembro de 1948.   

García lembra que os valores culturais se multiplicaram, mas mesmo depois 

da morte do ditador, aquele que se pronunciasse a respeito de Marx ou Rosalía de 

Castro, ainda que num universo cultural, convertia-se num ato político contra a 

ditadura. (TORRES, 2015). 

Nesse cenário de lutas de reivindicação e contra os desmandos da classe 

dominante, García é despedido da SEAT por paralisar os trabalhos em represália ao 

aumento da contribuição à Seguridade Social. Tempos depois, de trabalho e 

distribuídos.   

                                                             
3 A felicidade que faz livres a uns, é o número de escravos da grande maioria de infelizes. (GARCÍA, 

2014, tradução nossa). 
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Nos anos de 1972, García produz uma literatura de denúncia (MOURA, 

2009), retomando a escola neotrovadoresca ao mesmo tempo em que evocava a 

sua infância nas 18 Cantigas de Bernal em Cancioneiro de Pero Bernal, incluído na 

obra Tempo precário, publicada somente 1988 devido à sensura de Franco vigente 

quando de sua produção na década de 1970. Nestas “cantigas” concentrou as 

formas artísticas, mesclando requinte e simplicidade para abordar um contexto de 

lutas não só galegas, como também dos países lusófonos.  

Entre os anos que vão desde 1983 até 1999, publica  Aquarium e  O som das 

águas lentas. No primeiro subjaz a preferência da temática amorosa e, no segundo 

prolonga-se com temáticas e assuntos estimados pelo poeta, que se reafirma em 

Kalendas, publicada em 2005, explorando temas como a terra, o amor, a morte e a 

língua (MOURA  2009). 

Para Torres a escrita do Xosé Lois García é nestes anos unha autêntica rosa 

dos ventos, aberta a diversidade espacial, temática e disciplinar da sua trajetóra vital 

e criativa. Este entendimento parte da variedade que García imprimiu a sua 

produção, que inclui documentários como a classificação, restauração e difusão da 

história de Sant Andreu de La Barca, bem como os estudos da simbologia do 

Românico de Pantón, Sober e Chantada.  Dedicou-se ainda a refletir sobre a 

relevância de poetas, sobretudo galegos, alinhados ao compromisso ético–político, 

como Uxío Novoneyra, referenciado em Uxío Novoneyra Revisitado (2010), espécie 

de crônica ou um ensaio, mas, sobretudo, “descuberta da personalidade, vida e 

querencias dun galego do Courdel  que foi como moitos outros ilustres e destacados 

creadores galegos un grande descoñecido en vida (TORRES, 2015, p. 218).  

Neste período García já havia publicado algumas peças teatrais, nas quais 

estabeleceu relações com a tradição galega, mediado por vertentes centrais como a 

manutenção do idioma galego e os conflitos sociais, latentes ao longo de sua obra. 

 

2.2 Relações da dramaturgia de García com a tradição literária galega 

 

García é um escritor contemporâneo que dialoga de forma intensa com a 

tradição literária galega. Não só a mais recente, produzida a partir do século XIX, 
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mas também a literatura medieval galega, incluindo a primitiva poesia trovadoresca4 

dos jograres5, das soldadeiras, dos segreis6, os quais representaram um ponto alto 

da lírica galega (MOURA, 2009).  

Em Portugal, na Galiza e em toda a Europa o trovadorismo dominou a poesia; 

a Galiza, devido às peculiares circunstâncias, conduziu uma poesia simples, mas 

apresentando muitos recursos que serviam ao seu objetivo específico de cantar a 

amada ou ridicularizar o adversário. Esta literatura circulava em torno de textos 

orais, pois a literatura galega medieval provém de uma sociedade majoritariamente 

analfabeta. Sobre a poesia lírica dos trovadores provençais se lançar pelos países 

vizinhos, Spina afirma sobre Galiza que “quando a poesia dos trovadores penetrou 

terras germânicas, a Itália, e ultrapassou as fronteiras ibéricas até á Galiza, já 

nessas populações vegetava uma poesia primitiva, autóctone, que tinha por agente 

principal a mulher, e por irmãs a musica e a coreografia”. (SPINA, 1972, p. 27). 

O trovadorismo foi uma arte com técnicas rigorosas, procurar as origens 

desse movimento literário não esclarece o tipismo espiritual dessa geração do 

século XII, talvez buscar nos ideiais de vida palaciana da França meridional ou no 

próprio psiquismo artístico. A expressão no idioma próprio da literatura galega 

percorre uma história que remonta à Idade Média, quando o galego e o português 

formavam uma única língua. Foi quando floresceu no noroeste da Península Ibérica, 

nos séculos XII e XIV, uma literatura lírica com certa influência provençal, que mais 

tarde denominou-se galego-portuguesa (CALERO, 1862). 

A poesia galego-portuguesa se estabeleceu no período final do século XII e 

na segunda metade do século XIV, e o término da poesia galaico-portuguesa se dá 

em 1350, ano em que foi escrito o testamento do conde de Barcelos, don Pedro de 

Portugal, filho do rei don Dinís, que produziu o Libro das Cantigas a Afonso XI de 

Castela. Este livro, hoje desaparecido, seria possivelmente a mais ilustre tradição 

manuscrita galego-portuguesa. Nessa data, nota-se também o abandono das formas 
                                                             
4
 Gênese litúrgica da poesia trovadoresca – seria o vocábulo tropare, forma aliás hipotética, decalcada sobre 

tropo – interpolação, adição ou intrudção do texto literário musical numa peça da liturgia. Daí  tropare  - fazer 
tropos, compor (poemas, melodias), inventar, descobrir a língua literária da Idade Média. (SPINA, 1972, p. 440).  
5 Jograis são todos aqueles que ganhavam a vida atuando perante um público, para recreá-lo com a música ouc 
com a literatura, ou com jogos de mão, de acrobatismo, de mímica, etc.  (SPINA, 1972, p. 409).  
6
 Trovador profissional não eclesiástico que ia de corte em corte a cavalo, acompanhado de seu jogral. Para R. 

Lapa o segrel difere bem pouco do jogral  sob o aspecto literário e, da investigação que fez da condição social 
de Garcia de Guilhade, pensa que a única diferença entre jogral e o segrel  consiste em ser este ultimo 
ordinariamente cavaleiro-vilão,  e o jogral ser recrutado nas camadas inferiores, geralmente entre os peões. 
(SPINA, 1972, p. 433).  
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da escola galego-portuguesa, porém, a literatura galega conserva como 

testemunhos os poemas do Cancioneiro de Baena, que pode ser datado da metade 

do século XIII e começo do século XIV. (VILAVEDRA, 1999). 

A esse respeito, Vilavedra (1999) aponta a dificuldade de encontrar um ponto 

de partida, uma data que referencie o início da construção literária galego-

portuguesa. A autora considera artificial a periodização feita por alguns estudiosos, 

quando subdividem a experiência poética galega em épocas pré-Afonsí (1245), 

Afonsí (1280), dionisíaca (1208 – 1300) e pós-dionisíaca (1350). Pois os períodos 

não correspondem a alguns escritos importantes e que, em seguida, aparece o 

período de aclamação da poesia trovadoresca occitana (1200 - 1225), importada dos 

nobres occitanos, como Johan Soarez de Paiva, García Mendiz d‟Eixo e Gil 

Sanchez. 

O período de esplendor galego (1250-1300) corresponde às atividades 

trovadorescas, desenvolvidas nas cortes de Afonso X e Sancho IV de Castela, de 

Afonso III e Don Dinís de Portugal. A corte de Afonso X integrou uma variedade de 

tipos, desenvolvendo um Centro de debates estéticos que permitiu, por exemplo, o 

protagonismo dos xograres galegos como Johan Airas de Santiago, Aira Nunes, 

dentre outros. (VILAVEDRA, 1999). 

Seguindo a gênese da literatura galega, os textos manuscritos da lírica 

galego–portuguesa foram transmitidos por intermédio de três cancioneiros da lírica 

galego–portuguesa: Cancioneiro da Ajuda (CA7), Cancioneiro Colocci-Brancuti (CB)8 

e Cancioneiro da Biblioteca Apostólica Vaticana (CV)9.  A arte de trovar da tradição 

lírica galego-portuguesa conserva três gêneros maiores dessa poesia: Cantiga de 

amor, cantiga de amigo e cantiga de escárnio e maldizer.  

 A cantiga de amor sustenta certa monotonia, porque no âmbito galego-

português a cantiga de amor não é dirigida a uma mulher real, e os sentimentos que 

nela são expressos também não são como na lírica provençal, isto é, nas cantigas 

galego-portuguesas a lírica cantada se refere a uma mulher incorpórea. Já a cantiga 

de amigo aproxima-se muito da cantiga de amor; há nelas semelhança temática 
                                                             
7
  Así chamado por conservasse na Biblioteca do Pazo Real da Ajuda en Portugal. Atópase 

incompleto, pois, ademais das páxinas que están mutiladas, carece dos nomes dos autores, da 
notación musical e ten numerosas miniaturas sen rematar. 
8
  Coñecido polo nome do humanista italiano Àngelo Colocci que encargou a súa execución, e polo da 

família dos condes de Brancuti, dona da Biblioteca Nacional de Lisboa. 
9
 Onde se atopa na actualidade. Mandado copiar por Ángelo Colocci a comezos do século XVI. 

(VILAVEDRA, 1999, p. 48).  
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quando as duas têm como argumento o sentimento amoroso não correspondido. A 

diferença basilar entre elas está na pessoa; enquanto na primeira, o poeta canta em 

primeira pessoa, na segunda, finge ser a mulher que está a expressar os seus 

sentimentos. As cantigas de amigo e de amor se diferenciam da cantiga de escárnio 

e de maldizer, cujas temáticas preferidas dos trovadores são cantar a respeito do 

clero e da nobreza, formando sátiras políticas fundamentadas em dois 

acontecimentos principais: “a entrega que alguns nobres portugueses fixeron das 

súas posesións ó conte de Boloña, por medo ás iras eclesiásticas, ignorando o 

vínculo de fidelidade ó Rei Sancho II de Portugal que fora exomungado” 

(VILAVEDRA, 1999, p. 55). E, no segundo, outro grupo se inspirava no 

comportamento de alguns nobres que não apoiaram o rei Afonso X, na guerra de 

Granada.  

A respeito das cantigas galego–portuguesas, por um lado, um dos aspectos 

mais originais que elas oferecem é a forma, fruto da síntese tradicional, provençal e 

autóctone, ainda que a intrínseca união entre o texto poético e o metódico alterava a 

regularidade dos aspectos métricos. 

Por outro lado, a arte de trovar modificava-se frente à influência dos versos 

irregulares próprios da lírica tradicional,  

 

a primeia distinción que podemos establecer nos cancioneiros galego –
portugueses diferencia entre dous tipos básicos de estrofa: cantigas de 
mestria e cantigas de refrán. As primeiras carecen de refrán, seguindo así a 
forma provenzal, e quizais por iso son moi infrecuentes no xénero de amigo; 
as segundas teñen um refrán totalmente independente, no que atinxe á 
rima, do resto da composición e considéranse herdeiras das primitivas 
formas poéticas autóctonas, o que explicaria que máis da metade das 
cantigas de amigo sexan de refrán. (VILAVEDRA, 1999, p. 59).  

  

 As cantigas eram formadas por decassílabos com acento, octossílabos e os 

versos de sete sílabas, próprios da poesia tradicional. Nas figuras de linguagem 

predominantes nas cantigas de amigo destacam-se a anáfora, a sinonímia, a 

sinédoque e a antítese, enquanto que as cantigas de amor eram marcadas pela 

antítese e apóstrofe, combinando com as exclamações e interrogações, e nas 

cantigas de escárnio predominava a ironia.  

Acrescenta-se, também, que dos gêneros maiores encontramos na literatura 

gêneros menores, que se dividem em três: Tenzón, Cantigas de seguir e Pranto, e 

gêneros contaminados, que correspondem à arte de trovar, dividindo-se em quatro: 
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Descordo, Partorela, Lai e Alba; ambos gêneros possuem um número limitado de 

textos. Quando falamos da língua galego-portuguesa, remetemo-nos à língua na 

qual estão escritas as cantigas dos séculos XII, XIII e XIV, que asseguram à 

literatura galega o ápice de seu esplendor literário.  

Essas cantigas e crônicas são um testemunho de que a língua galega não 

ficou alheia ao processo de evolução em relação às outras línguas, ainda que, 

escassamente conservada, manteve-se desde a Idade Média guardada através das 

produções chamadas galego-portuguesas. E, apresentando-se com grande 

variedade dialetal, que a caracteriza na contemporaneidade pelos escritos de Xosé 

Lois García, na consolidação do galego, escritor que consideramos ser um dos 

herdeiros da tradição galego-portuguesa. Pois “a primitiva poesia trovadoresca dos 

trobadores, dos xograres, das soldadeiras e dos segreis certamente representou un 

dos puntos máximos da lírica e da expressión poética” (MOURA, 2009, p. 27).  Tudo 

isto contribui para que Xosé Lois dialogue com as cantigas medievais em seu teatro, 

aludindo às personagens e à produção dos trovadores, como em A Conversa de 

Manuel María e Xohán de Requeixo, quando a personagem Manuel María diz: 

 

Que serventé tan realista do que pasou e pasa com nós, tan separados dos 
amores de Portugal. Son os versos de Johan Airas de Santiago, os galegos 
precisamos de seus dons (pensa) tanto na terra dos desterros como neste 
alto outeiro de Orfeo (GARCÍA, 2016, p. 16). 
 

Ainda nesta peça, o dramaturgo dialoga com o trovador Airas Nunes, 

relembrando as cantigas, galego-portuguesas, as quais sentiram o processo 

decadente da cultura nos meados do século XV. Registrando nestas o processo de 

abandono quase total do idioma galego, que encontrou nas escritas literárias uma 

forma de contribuir para a construção da nacionalidade e da identidade em 

momentos históricos nos quais a situação político-institucional estava deteriorada.  

Por esta razão, a referida literatura seguiu a sua trajetória na Idade Média, 

firmando-se no cenário literário, e conforme Vilavedra (1999, p.15), trata-se “dunha 

literatura sen estado e por isto com un sistema antónomo”. Nesta perspectiva, 

Vilavedra explica que o estudo da literatura galega como um sistema autônomo 

deveria atender, descrever e explicar fatos como os seguintes: 

 

- a conexión orgânica do discurso literário coa historia da coletividade que o 
produce. 
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- o proceso de adopción da lingua galega como vehículo de expressión 
artística. 
- os vencellos que o discurso literário mantén co folclore e a mitoloxia do 
grupo. 
- o proceso de consecución dunha certa estabilidade como sistema estético, 
e o maior ou menor dinamismo amossado nese proceso  
- as súas relacións coa tradición artistica autónoma e autoconsciente, que 
pola súa banda interaccionaria con outras literaturas. 
- a súa heteroxeneidade social e estética. 
- as crescentes e mutuas influencias que pode manter con outras literaturas. 
- a sua pertenca a diversos sistemas interliterarios, definidos en función de 
critérios de natureza territorial, etnolinguistica, rexional, etc. e cun espectro 
relativamente estable e ben definido para cada unha das literaturas 
nacionais que operen no seu marco. (VILAVEDRA, 1999, pp. 19-20). 

 

Nestes termos, a literatura galega organizou-se como sistema literário, 

colocando seu discurso a serviço da construção e da recuperação da identidade 

galega, como uma forma de resistência, com atos de reivindicação e legitimação da 

periférica língua galega no contexto espanhol. Estas medidas propostas por 

Vilavedra são abordadas nas temáticas galegas como uma forma de preservação da 

língua, como veículo expressivo de um povo marcado pela opressão. Assim, a 

produção galega assinalada pelo seu caráter lírico destinado ao canto, 

 

abrangue dúas tradicións ben diferenciadas: a profana, (adoito coñecida 
como “lírica galego – portuguesa”), constituída por aproximadamente 1680 
textos poéticos de asunto amoroso e satírico transmitidos por tres 
cancioneiros manuscritos, e a relixiosa, que abrange 420 textos de temática 
basicamente miraculística e que forman o corpus conhecido como Cantigas 
de Santa Maria, cunha tradicón manuscrita autónoma. (VILAVEDRA, 1999, 
p. 42). 

 

As Cantigas de Santa María refletem um estado de língua que viria formar a 

base linguística galega medieval e é, provavelmente, um legado que demonstra o 

labor cultural realizado na corte sob o reinado de Afonso X. Num cenário em que as 

figuras românicas foram perdendo valor no meio religioso e no ambiente político que 

se insere a obra afonsina com estilos que correspondiam aos aspectos religiosos. 

Afonso X, ao tratar dos milagres da Virgem, utilizava-se das metáforas voltadas à 

moralização da sociedade, pois algumas parcelas insistiam em agir contrárias ao rei.   

A lírica galega se encontrava em seu apogeu, obscurecendo a produção 

medieval galega em prosa, que em geral ficou marcada pela oralidade. A produção 

em prosa divide-se em três grandes grupos: historiográficas, haxiográficas e 

derivadas da tradición do roman, isto é, de caráter puramente ficcional. A 

Historiografia, em sua obra mais relevante, se dá pela tradução da Crônica Geral, de 
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1344, ou da galega Crónica, de 1404, sendo estes os textos mais arcaicos em prosa 

no âmbito da literatura galega. A haxiografia refere-se ao papel central que a religião 

ocupava na vida do homem medieval. O fenômeno das Cruzadas e das 

peregrinações explica a expressiva importância da literatura haxiográfica; segundo 

Vilavedra: 

 

O patrimonio haxiográfico medieval galego complétase con catro follas 
atopadas no Arquivo do Concello de Santiago, pertencentes a un códice de 
comezos dos séculos XV, xa con características linguísticas do português, 
que conteria un Flos Sanctorum ou traducción da devandita Legenda Aurea.  
(VILAVEDRA, 1999, p. 71). 
 

  

 Em relação ao último elemento do grupo, tradición do roman é um gênero que 

surgiu no Norte da França, na segunda metade do século XII, dentro do processo de 

abandono das línguas romances da oralidade, sendo progressivamente substituída 

pela escrita como uma resposta de um público privilegiado, formado por cavaleiros, 

donas e clérigos.  

Os séculos XVII apresentam poucas pretensões estilísticas, bem como 

apresentam um sintoma de decadência dos estudos gramaticais de Compostela e A 

crônica de Santa María de Iria anuncia já o esmorecimento das letras galegas que 

adentravam os “Séculos Escuros”. Esse período assim se denominou porque foi 

marcado pelo esmorecimento linguístico e literário galego, o qual permaneceu até o 

século XIX. Quando houve o processo de recuperação do uso do galego, iniciando-

se nos albores do século XIX até chegar em 1863, quando surgem os Cantares 

Gallegos, de Rosalía de Castro10, primeiro livro escrito totalmente em galego.  

A partir desse momento, escritores galegos motivados pelos pressupostos 

românticos mergulharam num processo de resgate às suas raízes folclóricas, 

históricas e populares (PITA in Estudos Galegos, 2004). Foi decisivo o papel 

desempenhado por Rosalía no ressurgimento espiritual da Galiza e no triunfo do 

provincialismo, no qual se começava a tomar consciência da importância de um 

povo possuir e manter a sua língua: 

 

                                                             
10

 Rosalia de Castro, nascida em Santiago de Compostela, em 24 de fevereiro de 1837. Passa seus primeiros 
anos de vida, em um ambiente rural e praticamente monolíngue. Poeta, Rosalía era uma mulher de carater 
forte, incapaz de submeter-se a pressões que considerasse injusta. A Rosalía que se atribui o ressusrgimento 
galego.  (QUESTA, 2002.) 
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Os Cantares Gallegos que fundan realmente unha literatura galega 
integralmente “rexionalista”, non só pola língua, senón pola actitude perante 
a vida púbrica. A partir diste intre, prácticamente toda a literatura galega do 
ciclo decimonónico é redencionista e protestataria, en maor ou menor 
medida, índa que en xeral a súa actitude de oposición ao oficial esistente, 
refírese máis ben ao campo social que ao político. Poucos son os libros, 
poucas son as obras que esquecen os problemas da comunidade pra 
afondar nos problemas íntimos do individuo. (CALERO, 1886, p. 513). 

 

Rosalía de Castro, uma das poetas que mais se destacou na retomada do 

galego, escreveu a respeito da província humilhada pelo poder ditatorial espanhol e 

usou o espaço literário, ainda que marginal, para expressar sua consciência política, 

para denunciar as injustiças e, sobretudo, para cantar as tiranias, por ser galega, 

mulher e mãe: 

 

LADRABAN contra min, que camiñaba 
casi que sin alento, 

Sin poder co meu fondo pensamento 
I a pezoña mortal que en min levaba. 

I a xente que topaba, 
ollándome a mantenta, 

Do meu dor sin igual i a miña afrenta 
Traidora se mofaba. 

I eso que nada máis  que a adiviñaba. 
Si a souperan Dios mio! 

- Pensei tembrando – contra min volvera 
A corrente do río. 

 
Buscando abrigo do máis altos muros, 

Nos camiños desertos. 
Ensangrentando os pés no seixos duros, 
Fun chegando ó lugar dos meus cariños, 
Maxinando espantada: os meus meninos 

¿Estarán xa despertos? 
¡Ai, que ó verme chegar tan maltratada, 
Chorosa, sin alento e ensangrentada, 
Darán en se afrixir ..., mal pocadiños, 

Por súa nai malfadada! 
 

Pouco a pouco fun indo 
I as escaleiras con temor subindo, 
Co triste corazón sobresaltado 
¡Escoitei ...! Nin as moscas rebullían. 
No berce inda os meus ánxeles dormían 

Ca virxe ó seu lado.  
(ROSALÍA, 1880) 

 

 Rosalía escritora espontânea inspirou poetas de seu tempo e deixou 

registrados valores da sua cultura como uma reação ao valor periférico atribuído ao 

galego; tinha ao alcance a poesia, assegurou a intenção de escrever na língua 

materna e desde então “escribir en galego” tornou-se ato de resistência. 
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Esse ato de resistência influenciou além das gerações rosalíanas, também 

poetas contemporâneos que têm Rosalía como fonte de inspiração, a exemplo de 

Xosé Lois García, que presta homenagem àquela que expressou, por meio da lírica, 

a ameaça do novo sistema de governo aos mais representativos sinais da identidade 

galega.  

Em sua peça teatral A Cerna, García vale-se da temática em que Rosalía 

projeta em seu lirismo um cenário formado por árvores, flores e terra, e traz para o 

seu teatro os poemas telúricos de Rosalía, em que na ação a personagem Modesto 

debruça-se sobre a mesa e recita: 

 

Torna, roble, árbol pátrio, a dar sombra 
cariñosa a la escueta montaña 
donde un tempo la gaita guerrera 
alento de los nuestros las almas 
y compás hizo al eco monótono. 
(GARCÍA, 2013, p. 43). 
 

 Há nesse poema um jogo de palavras que se combinam entre natureza, 

carinho e luta, caracterizando a aproximação temática de Xosé Lois García aos 

escritos de Rosalía, manifestando características que interagem com as raízes 

literárias galegas.  

Nessa mesma peça, as personagens continuam recitando poemas rosalianos 

de denúncia social e nota-se que a denúncia em torno da pobreza do povo galego 

ressoa duas vezes na peça de García, pois, ao dar voz à personagem Modesto, o 

dramaturgo via o canto de Rosalía, reafirma o compromisso com os pobres de 

Galiza: 

 

Allá en tiempos que fueron, y el alma 
han llenado de santos recurdos, 
de mi tierra em los campos hermosos, 
la riqueza del pobre era el fuego, 
que al brillar de la choza en el fondo, 
calentaba los rígidos membros 
por el frio y el hambre aterecidos 
del niño y del viejo. 
(GARCÍA, 2013, p. 41). 
 

O sentimento de pertença que observamos no canto rosaliano é também 

cantado por Xosé Lois, que expressa seus sentimentos com espontaneidade, 

mantendo na expressão artística a solidariedade para com o povo galego. Nos 

versos contidos em Cantares Gallegos, Rosalía se expressa liricamente para 
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apontar o emprego de muita força do trabalhador na execução das atividades 

laborais, recebendo muito pouco, sendo ainda menosprezado e humilhado. Em sua 

lírica, humanamente universal, ressoa a voz do povo ou a expressão de sentimento, 

e para eles canta: “Pobre Galicia, non debes/ chamarte nunca española, / que 

Espanha de ti se olvida/ cando ti non tes pátria/ ti vives no mundo soia” (QUESTA, 

2002, p. 27).  

Os escritores responsáveis pelo ressurgimento galego, Rosalía, Curros e 

Pondal, formaram a tradicional tríade canônica; além disso, exaltaram a terra, as 

paisagens e as tradições do povo de Galiza e traçaram as vertentes temáticas com 

a, 

 

Declaração de um extremado apego à terra, resultado da busca da “cor 
local”, em meio a um povo de agricultores e marinheiros; culto à saudade 
forjado a longo de seiscentos anos de estagnação econômica e dominação 
estrangeira; e também o anseio por reformas sociais que viessem a 
modificar substancialmente este quadro (PITA, in Estudos Galegos, 2004, p. 
132). 
 

Manuel Curros Enríquez, além de denunciar as injustiças que o povo mais 

pobre vivia, utilizou-se de sua produção literária para denunciar a Igreja, que tornava 

ainda mais dura a vida do camponês, o qual era obrigado a lhe pagar o dízimo. Em 

1880, o autor publica Aires da miña terra, obra com a qual dá início ao 

enfrentamento às autoridades da Igreja e, por esta razão, a obra foi censurada pelos 

comandos eclesiásticos. Sua indignação frente à Igreja, aliada à causa dos 

oprimidos, lhe rende uma sátira anticlerical intitulada O Divino Sainete (1888), 

precursora da literatura satírica galega moderna.  

Correlacionamos Xosé Lois García com a tríade galega, agora com Manuel 

Curros Enríquez nas questões eclesiásticas, pois as ações dramáticas de García se 

apresentam de forma satírica, especialmente na peça Auto do Demo e da Viñateira, 

na qual questões religiosas se encontram com as profanas, numa alusão à Igreja.  

O terceiro poeta da tríade, Eduardo Pondal, é mencionado por García de 

forma direta nos textos teatrais, como fez com Rosalía de Castro. O poeta é citado 

na peça A Cerna, no momento em que as personagens dialogam acerca da força 

dos carvalhos e da natureza. No diálogo, García articula a voz da personagem 

Peruano, que recita o poema de Pondal:  
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Carballos de Carballido,  
cando era rapaz deixeivos; 
vin despois de tantos anos; 
xa vamos vellos... 
Eu teño os cabelos brancos, 
vós tendes os gallos secos; 
os nosos días pasaron; 
xa vamos vellos. 
(GARCÍA, 2013, p. 37) 
 

Há nos versos uma analogia do poeta que agora, já com cabelos brancos, se 

compara à velhice dos carvalhos, no sétimo verso, com gallos secos. Dessa forma, 

além de recuperar o grande poeta galego Pondal, García faz uma homenagem a 

todos aqueles que, para resgatar o idioma, empenharam-se na construção da 

poética galega.  

A história da Literatura galega prossegue, após a geração de Rosalía, com a 

nova leva de escritores galegos, que, mantendo as linhas gerais da geração 

rosaliana, alargou os horizontes no cenário cultural e produziu ensaios, romances, 

poesias, contos e teatro. Dentre os intelectuais, destacam-se Vicente Risco e Otero 

Pedrayo, os quais tiveram como eixo de articulação a Editorial Nós e as Irmandades 

da Fala, criadas em 1916, que visavam ao restabelecimento do uso corrente do 

galego e o fortalecimento da sua produção. A revista Nós11, que teve colaboração de 

praticamente todos os intelectuais das Irmandades, foi um importante instrumento 

que legitimou a ideia de nação, tendo como predomínio os chamados “temas 

nacionais”. Nesse âmbito, Risco, interessado na etnografia, publica obras como A 

mitoloxia popular, e sai em defesa das tradições como um dos elos fundamentais 

para o ideário nacionalista. Da mesma forma, Pedrayo entrega-se à causa 

galeguista e publica, em 1952, O desengano do prioiro, uma sátira contra o 

progresso e a industrialização alienante. 

Em se tratando de nacionalismo, observamos que a língua galega sofreu, ao 

longo de muitos anos, perseguições do regime franquista, e este regime provocou 

                                                             
11

 “Nós” foi unha revista publicada en galego entre 1920 e 1936 con contidos literarios, lingüísticos, 
artísticos, etnográficos, filosóficos e de pensamento político. “Nós” foi impulsada e dirixida por Vicente 
Risco, quen procurou insistentemente colaboracións de fóra de Galiza co obxecto de lle dar unha 
dimensión europea. O primeiro número apareceu o 30 de outubro de 1920 en Ourense e aquí se 
publicarían os primeiros 15, antes de pasar a ter a administración na Coruña e Santiago, na sede do 
editorial Nós. O enderezo mantívose sempre no domicilio de Vicente Risco. A revista, ligada ao 
pensamento nacionalista, pretendía normalizar o uso do idioma e elevalo dos usos orais á alta 
cultura. Mesmo a publicidade era maioritariamente en galego. Pretendeuse tamén que o seu deseño 
gráfico axudase a conseguir esa dignificación e a crear unha estética xenuinamente galega, para o 
que Risco designou a Castelao como responsábel artístico. (Revista Nós, 2018) 
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nos galegos amplo conflito de identidade, decorrente do enfrentamento de culturas 

diversas, conforme afirma Capuano (2004): 

 

(...) no século XX, sobretudo a partir da década de 30, as atividades galegas 
na América assumem a feição de verdadeira necessidade de resistência. 
Mais uma vez, agora sob o totalitarismo franquista, a Galiza se vê impedida 
de afirmar em seu próprio território seus traços culturais que a diferenciam 
dos espanhóis. Pode-se afirmar que Galiza era então uma verdadeira nação 
sem Estado (...) uma vez que o Estado que a continha, a Espanha, não a 
reconhecia enquanto individualidade cultural, e trabalhava no sentido de 
eliminar as diferenças culturais. A língua galega foi obviamente alvo 
fundamental nessa estratégia (CAPUANO, in Estudos Galegos, 2004, p. 
32). 

 

A estagnação econômica de Galiza entre os séculos XVI e XX foi responsável 

pelo grande êxodo populacional, e este fator contribuiu para que a intelectualidade 

exilada incluísse a figura do imigrado no conjunto das representações identitárias 

galegas. Com isso, surge a literatura da diáspora12, que permitiu que houvesse uma 

produção literária galega afastada da pátria, a exemplo do poeta Alfonso Rodríguez 

Castelao.   

Castelao dedicou-se a escrever peças teatrais, exaltando as paisagens e o 

povo galego e, no dia 14 de agosto de 1941, estreou a farsa Os Velhos non deben 

de namorarse, no Teatro Mayo, da capital argentina. A literatura como fruto da 

diáspora registra a memória de Álvaro Cunqueiro, que também escreve peças 

teatrais, duas longas, que se intitulam O incerto senõr don Hamlet, príncipe da 

Dinamarca e A noite vai coma um rio (1958), e uma curta: Palavras de víspera 

(1960).  

Como fruto da diáspora também, assinalamos neste contexto o poeta 

Eduardo Blanco Amor (1897-1979), um emigrante que narra Galiza além-mar. 

Blanco Amor publica Adiós Maria, em 1971, novela situada nos anos 80 e 90, que 

trata da tensão rural versus urbana, na qual contempla a imigração vítima da crise 

econômica. (VILAVEDRA, 1999). Da mesma forma, o escritor argentino Rodolfo 

Alonso se reporta aos seus descendentes no poema “Língua”, em que ele canta a 

cultura herdada e trata do lugar em que nasceram seus pais:  

 

                                                             
12

 Diáspora: É a criação literária daqueles que têm a origem galega, mas que foram gestados e 
nasceram longe da pátria. E foram eles, os emigrantes, os exilados que evitaram que se apagasse 
definitivamente o facho da palavra literária galega. Sendo Argentina a capital da Diáspora galega. 
(VILAVEDRA, 1999).  
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Lingua dos meus avós 
que non falan meus fillos 
¿quén te fixo cal fonte 
xurdir dentro de min? 
Lingua que fuches, 
eres sangue do sangue, terra 
feita de homens, homens 
do mar e a terra, língua 
corrente, nídia, escura 
como o sol dunha sombra  
(MALEVAL, 1998, p. 261 apud CAPUANO, 2004, p. 33). 

  

O poema expressa a solidão daqueles que tiveram de cantar suas agruras 

longe da pátria. Todo o lirismo do poeta é uma presença e nada atenua a 

melancolia, que mesmo deslocado do tempo e do espaço, afirma-se como traço 

forte à manutenção da cultura e a permanência da língua (CAPUANO, in Estudos 

Galegos, 2004).  

O teatro de García faz algumas referências importantes aos poetas que 

cantaram a saudade de Galiza, como, por exemplo, o poeta Ramón Suárez, um 

galego exilado na Argentina, o qual García apresenta em sua peça A Cerna; e 

Castelao, referenciado pela persoangem Martiño que lê um dos escritos de Castelão 

durante a cena, intitulado O Longe da Terra. Segundo a cena, as personagens 

movem-se delicadamente e em silêncio, enquanto Martiño lê: 

 

Aínda é unha doenza do sentimento, que fai chorar de saudade os 
emigrantes galegos. Eu non podo negar que a padezo. Para eles a Terra é 
tan pequena que aínda non pode chamarse Patria, aínda que o amor que 
lles inspira sexa fundamental para un auténtico patriotismo. (Pausa) E 
remata: Sempre Galiza. (GARCÍA, 2013, p. 49) 
 

Igualmente, fruto da diáspora, o escritor Reynaldo Valinho Alvarez, brasileiro, 

filho de mãe portuguesa e pai galego, escreve Périplo e rapsódia, no qual faz um 

mapeamento de si e de suas origens, cantando a sensação de profunda perda 

causada pela necessidade de sair de Galiza e, por meio do canto, ele encontra uma 

condição de resgatar a memória cultural.  (PITA, in Estudos Galegos, 2004). 

Reynaldo Valinho Alvarez que procede de Cotobade (Pontevedra) país de Nélida 

Piñón. (GARCÍA, 2018, in comentário por email).  

Fruto literário da diáspora e um dos maiores expoentes da literatura de 

resistência produzida na Espanha, entre os anos 50 a 70, destaca-se Celso Emilio 

Ferreiro (1912-1979), que manteve a tradição da saudade na sua poesia. A 

produção de Ferreiro confunde-se com a história e a literatura galega no período 
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franquista, pois retratava “No tanto permitido pela censura – os problemas pré-

existentes ao franquismo e aqueles que este criara” (PITA, in Estudos Galegos, 

2004, p.135). Traçando dessa forma linhas entre a literatura do exílio e a literatura 

de resistência a qual se produzia dentro da Galiza, que denominamos literatura de 

resistência interna. Sua carreira como poeta consolida-se com a publicação de 

Longa noite de pedra (1962), concebida em 1937, durante sua estadia na prisão. Por 

isso, é comum empregar o título do poema como uma metáfora do franquismo.  

A questão política que subjaz à defesa da língua e da cultura é explorada 

pelos poetas, que se empenharam em manter viva a literatura galega, como no 

poema Debate de Censurados de García, contido na obra No imo do tempo: 

 
Cústame aprender as sílabas contadas no  passado, 
mais están aí e as amo como um río desbordado. 
Aí están para cnmovernos a maxín sen ferirnos, 
mais temos que cargar tódolos passada ás costas. 
Toda pedagoxia dos devanceiros remítenos á fala, 
á mesma dos dissidentes que mastigaron sílabas 
da palavra dócil que resistiu nas velas aldeas; 
nesas estadías sem retorno das longas viaxes, 
que atoparon autoridade na linga iluminada. 
temos de entrar ao convívio do debate censurado, 
dos excluintes e altos comuneiros da palabra; 
dos que andan por camiños longos e antagónicos, 
co berro na man e co verbo para trocar de sinal. 
A palabra, rexistro inmaterial do que somos, 
do que nos protexe e engade para non enmudecer. 

Pregunto a Pero da Ponte: quen te censurou 

por matar a quen traizoaba a lingua galega? 

Foi El Rei, traidor dos versos que seica mamou. 

A ti Aira Nunes, deostado señor das angurias, 

buscaches a verdade en réprobas abadias sem eco. 

A palara no hissopo coa auga fría sem renuncia, 

a que amou Xohán de Requeijo no Faro págano; 

cristianizado co idioma nese val de laicos, 

coa devanceira parábola fixo do amor cantiga. 

A palabra viva de Cernadas (o cura de Fruime) 

de ferro e lume firme censurou a reis canallas. 

O gran Añón expeliu a carraxenta pedra fría. 

Rosalía, elevándonos no estar infinito, 

coa súa verba de xustiza, de amor e de asexo. 

Pondal, coa súa palabra como guia e retaguarda; 

coa arma en riste da fala persuadindo batalla. 

Curros Enríquez, portentoso señor da osadía; 

loitador contra impurezas e noxentas inxustizas. 

Celso Emilio, no debate cívico dos censurados 

camiñou polo claustro das palavras asoballadas. 

Manuel María, coa vocación de non sercativos 

para que Galiza troque carraxe por liberdade, 

de nobres ollares sen sentencias e sen liñaxes. 
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Uxío Novoneyra, colmado de universon innovados, 

cos silencios aturou os rigores a nosa lingua. 

As poeiras aínda matizan na fala o que perdemos. 

(GARCÍA, 2007, p. 190) 

  

 O Debate de Censurados (2007) é um relato poético acerca da literatura 

galega, e nos primeiros versos Xosé Lois insere-se no poema, rematando o amor 

que nutre pelas sílabas do idioma e como as palavras adocicadas resistiram e 

fizeram, segundo o poeta, “um rexistro imaterial do que somos”. 

O poema faz menção aos poetas que ficaram marcados nas letras galegas, 

Aira Nunes, Xohán de Requeixo, Rosalía, Pondal, Curros, Celso Emilio, Manuel 

María, Novoneyra. E, com versos rimados, ordena vocábulos como 

passado/desbordado, até achegar-se à cadência leve no vocábulo infinito, ao se 

referir a Rosalía e o retargarda à Pondal, asseverando como um desabafo nos 

versos finais do poema, usando censurado/palabra, com menção a Curros e a Celso 

Emílio.  

Diante disso, concebemos que muitos escritores galegos se dedicaram à 

construção de uma literatura de denúncia. Com isso, fortaleceram a língua galega, a 

qual, com a segregação linguística, foi mais utilizada pelo campesinato e pelas 

camadas urbanas mais baixas e, assim, não permitiu que a linha interrompida pelo 

franquismo pudesse aniquilar também a sua cultura. Dessa forma, com caráter 

político-ideológico assentaram sua produção como uma forma de manter vivas a 

língua, a cultura e as tradições.  

 

2.3 Primórdios da dramaturgia galega 

 

Primeiramente, é necessário salientar que a dramaturgia galega não teve 

regularidade temporal, sendo caracterizada por descontinuidades e marcada pelos 

“Séculos Escuros” (fins do século XV e fins do XVIII), período em que a literatura 

galega entrou em decadência e o galego deixou de ser usado oficialmente. Dentre 

os fatores que provocaram o progressivo declínio, destacamos a política levada a 

cabo durante o reinado de Isabel; o assentamento de nobres castelhanos na Galiza, 

após derrota nas lutas dinásticas da nobreza galega pela Coroa de Castela; a 

ausência de uma burguesia capaz de defender os interesses galegos, dentre outros 

fatores. 
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Diante de tais fatos, a dramaturgia que se inicia, nos séculos XVII e XVIII, 

apresentou-se, no ano de 1671, com a peça Entremés famoso sobre a pesca do río 

Miño, composta por quatrocentos e trinta e três versos, de Gabriel Feixóo de Araúxo. 

As cenas ocorrem entre personagens labregos (lavradores) galegos e outros 

portugueses, dá um largo salto até o pré-ressurgimento galego, com a peça teatral A 

Casamenteira, em 1812, escrita por Antonio Benito Fandiño.   

Após o ressurgimento dado por Rosalía de Castro (1863), foi publicada, em 

13 de agosto de 1882, por Francisco María de La Iglesia, a peça intitulada A fonte do 

xuramento, mas foi a partir de 1896 que a dramaturgia galega teve um escopo de 

maior qualidade, sendo representada no teatro, em 1903, na Escola Rexional de 

Declamación, na Coruña, dia em que se apresentava a peça de Galo Salinas, 

inaugurando a dramática galega com Memoria acerca da la dramática galega. 

Na mesma medida, teve importância para o teatro galego o programa Cultural 

das Irmandades, passo decisivo para o protagonismo do teatro em Galiza, quando 

os líderes do movimento captaram que este gênero seria de grande utilidade para 

espalhar o ideal nacionalista entre o público pouco letrado. A respeito disso, Antón 

Vilar escreve um de seus artigos de opinião em A Nosa Terra: 

 

Para definición monentánea e urxente do noso idioma nada juzgamos millor 
que as obras teatrás de tema universal nas que intereveñan personages 
d‟altura, escritas en galego. Obras nas que o galego sirva somente de meio 
d‟espresión como outro calquer idioma nazonal (Nosos poetas e a prosa 
ANT 77, 6-I -1999, apud VILAVEDRA, 1999, p. 163).  
 

 Com esta visão, em 1919, Vilar Ponte funda o Conservatorio Nazonal de Arte 

Galega, com o objetivo da renovação estética e técnica do teatro galego. Mais tarde, 

em 1922, o Conservatorio passa a ser a Escola Dramática Galega, continuadora do 

teatro regionalista do Conservatorio, arrebatando debates estéticos e ideológicos.  

Na mesma linha, seguiu-se o teatro galego, com Ramón Otero Pedrayo, que 

utilizou o drama, gênero nacionalista, como instrumento de intervenção ideológica. O 

Mariscal (1926), de Pedrayo, tornou-se seguramente uma das grandes vozes em 

defesa da liberdade galega (QUESTA, 2002). O desenvolvimento dos projetos 

inovadores das Irmandades representa a continuidade do teatro galego no nome de 

Xavier Prado Lameiro, um escritor popular que deixou catorze obras, representando 

o rural e se colocando satiricamente contra os poderosos locais. Em 1915, 

amadores do teatro envolvidos no Conservatório das Irmandades passaram a 
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desenvolver papel fundamental com as atividades artísticas, a música, a dança e o 

teatro: 

 

Creando así un ambiente propicio para os posteriores e máis decisivos 
intentos de rcuperación dun teatro galego que supuxeron o Conservatorio e, 
posteriormente, a Escola Dramática Galega. Esta nacería en 1922 da 
reorganización do devandito Cadro de Declamación coruñés e 
presentaríase como continuadora do teatro rexionalista, clausurando así de 
facto os debats estéticos e ideoloxicos que abrollaran arredor do 
Conservatório. (VILAVEDRA, 1999, p. 164). 
 

Os projetos inovadores das Irmandades representavam a continuidade da 

tradição galega, como os sainetes13 de Xavier Prado Lameiro, um escritor popular, 

que escrevia a respeito dos costumes da vida rural e sátiras contra os poderosos. 

Após Xavier, por volta dos anos 20 e 30, o teatro sofre renovação nos temas, que 

passam a discutir temáticas universais na busca de um público novo, mas o teatro 

popular14, mesmo com essa mudança, não desaparece e continua a importar 

elementos do povo.  

Nesse período, temáticas políticas que com o nome de Castelao reafirmam o 

compromisso com Galiza. Nos anos de exílio, o teatro torna-se um dos centros de 

interesse de Castelao, que participa na direção de sua peça Os velhos non deben de 

namorarse, estreada em 1941, em Buenos Aires. 

Entre 1950 a 1965, a produção teatral de Alvaro Cunqueiro se conecta a 

modelos neotrovadorescos do pré-guerra, e a obra explora a vida cultural como 

Herba aqui e acolá (1980). Temos Ricardo Carballo Calero, que recorre ao rigor 

formal e ao protagonismo feminino e publica obras que indagam acerca da 

existência, com a peça Anxo da terra (1950), e Xenaro Mariñas del Valle, que 

abordam os problemas da emigração e homenageia o mundo das superstições 

populares, com a peça Flor de santidad de Valle In-clán. 

As peças de Mariñas são precursoras do teatro social, que nasce da conflitiva 

carência de liberdade e da deterioração da identidade cultural galega. Neste 

                                                             
13

 Sainete: Do espanhol sainete, trecho delicado. O Sainete é, na origem, uma peça curta cômica ou 
burlesca em um ato no teatro espanhol clássico; serve de intermédio ao curso dos entreatos das 
grandes peças. No final do século XVII, vem a substituir o entremez, torna-se uam peça autônoma, 
principalemente nas composições de Ramón DE LA CRUZ, que faz dele uma peça popular para 
relaxar  e divertir o público. ( PAVIS, 1999, p. 349).  
14

 A noção de teatro popular, invocada hoje com tanta frequência, é uma categoria mais sociológica 
que estética. A socióloga da cultura define assim uma arte que se dirige e/ou provém das camadas 
populares. (PAVIS, 1999, p. 393).  
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contexto, a escrita é concebida como instrumento de intervenção social e o teatro 

como produto literário em sintonia com as demandas sociais.  

Com temas considerados universais, García alça suas reflexões num amplo 

senso de expressão artística e social.  

 

(...) abandonando progresivamente os presupostos do realismo social para 
explorar novas tendencias máis achegadas ó teatro épico, simbólico ou do 
absurdo por médio das cales fazer teatro un instrumento de axitación e 
propaganda; así, por exemplo, recupéranse formas e temas do teatro 
popular pero interpretadas agora á luz da poética brechtiana. (VILAVEDRA, 
1999, p. 276) 
 

Do mesmo modo, o teatro de Roberto Vidal Bolaño, inspirado nas formas 

populares da peça Ladaíñas pola morte do Meco (1976), representa uma revolta 

popular contra a arbitrariedade do poder, temas que são caros a García, que 

apresenta a revolta popular, utilizando a linguagem satírica e o humor para 

representar o enfrentamento dos populares, na peça A feira do Cinco. Estes temas 

são, em García, escolhas conscientes que, pela sua condição contemporânea, não 

permitem retomar da mesma maneira as inspirações populares dos textos 

dramáticos de Pedrayo, tampouco os textos neotrovadorescos de Cunqueiro. Mas, 

em contrapartida, os textos dramáticos de Xosé Lois, frutos da inspiração nestes 

escritores permitem reviver, sentir, rememorar e, sobretudo, demonstrar que as 

amarras da opressão, da violência e os anseios da sociedade são trans- históricos. 

 

2.4 Temáticas telúricas, femininas, lusófonas e eróticas como resistência política.  

 

A literatura galega permitiu o desenvolvimento de resistência às ideias 

dominantes de uma época e se inscreveu no espaço literário contemporâneo 

mantendo, com poetas como García, a resistência e as denúncias, com um roteiro 

atravessado por vários discursos, mas que dialoga com os motivos dos precursores 

da literatura galega.  

 

2.4.1 Recorrências da Galiza profunda 

 

 García faz apelo ao transcendente, ao amor, à natureza e ao cosmos, como 

testemunha a saga da emigração galega em terras de Catalunha. Essas questões, 
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essencialmente, buscaram converter em consciência política o sentimento do 

emigrante galego.  

Após ser despedido do emprego da SEAT, juntamente com mais trinta 

operários, por se posicionar a favor da greve, reafirma o compromisso com o 

trabalhador e, em Borralleira para sementar unha verba (1974), o autor representa 

esteticamente no poema Primaveira a dificuldade que viveu nesse período: 

 

Primaveira chuviosa de 1973 en Milán. 
Soportás sombrizos nos estômagos. 
Resulta que esquí 
os nubeiros histéricos 
domiñan o pensamento dos famentos 
e benzoan as ledicias 
dos burgueses i os místicos. 
(GARCÍA, 1974, p. 4). 
 

Os versos traduzem um sentimento de angústia, sugerindo estar enfrentando 

a falta de alimentos e, nesta perspectiva, Torres (2015) apresenta o autor como um 

ativista, quando a sua resistência espontânea encontra na literatura uma forma de 

se fazer ouvir, e por vezes de traduzir a indignação em versos curtos, com som 

absoluto, de quem traduz sua sensibilidade em tempos de revolta:  

 

Na cadeira do hotel escrebín 
esta lembranza 
dos meus 28 años: 
VANDALO FLUTUANTE 
NON REXEITES A TUA PROLE! 
(GARCÍA, 1974, p. 5).  
 

Em 1995, Xosé Lois, em seu primeiro livro narrativo Xente de inverno, retrata 

o povo rural, suas lutas, o atraso econômico, a ditadura franquista e situa a narrativa 

na terra de Chantada, espaço rural que dá protagonismo a sua gente. García aborda 

a pobreza do povo, a sociedade dividida entre exploradores e oprimidos, com uma 

poética carregada de dor, sofrimento e violência. 

 Da mesma forma, em outro gênero literário, intitula sua poética Do Faro Ao 

Miño (2005) para cantar as paisagens de Chantada, sua flora, sua arquitetura e, 

particularmente, a transformação dos diversos contextos, tanto naturais, quanto 

humanos daquele lugar. Nela, reflete as angústias do êxodo rural de Chantada e a 

preocupação em observar as diversas aldeias em pleno abandono. O resgate da 

memória individual e coletiva também é tema desta realidade, com destaque para o 

tom popular que a poesia revela, sendo dessa forma dirigido às pessoas de 
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Chantada. Um lugarejo que respira o modo rural, estilo este que o poeta carrega em 

sua memória, intitulando-se “um homem do rural espiritualmente” (GARCÍA, 2005).  

Com relação ao ato de rememorar, Candau afirma que, 

 

(...) o ato de memória consiste em vincular-se não ao passado em geral, 
mas em certos acontecimentos que se relacionam com a origem e 
constituem os fundamentos históricos locais de sua identidade política atual 
(CANDAU, 2016, p. 97). 
 

Observamos que a escrita de García se vincula aos interesses populares,  

pela busca em resgatar e manter sua identidade, invocando suas raízes, para que 

seu espaço de memória esteja assegurado. O poeta faz de seus versos um espaço 

de luta, de saudade, de resistência, sobretudo um mosaico de belezas naturais, 

como o poema Miña Casa de Pondente, que apresentamos na sequência, em que o 

eu lírico, de forma sublime, compartilha versos simples e melancólicos que abundam 

a ternura do lar: 

 

Pequena e humilde casiña 
da parroquia de Merlán, 
meu lindo fogar aldeán 
com coarto, corte e cociña. 
 
Casa vella, pobre e boa 
que deu abrigo a meus pais, 
pedras queridas que estais 
recendendo a caldo e boroa. 
 
Antigo fogar onde eu vivín, 
feito com pedras moi velas, 
debaixo das súas telas 
amei, cantei e mais sufrín. 
 
Que vem se está ao amor 
da miña casa tan pequena, 
co cunqueiro e a peneira 
e miña lembranza ao redor. 
 
Meu fogar, meu companheiro, 
es moi pobre e moi ledo, 
ao nordés tes um penedo 
e ao solpor um castiñeiro. 
(GARCÍA, 2005e, p. 71) 
 

No poema, notamos que o eu lírico conversa com a sua infância e, entre 

versos de acalento, surge, pois “amei, cantei e mais sufrín”, é um verso que dialoga 

de forma subversiva contra a opressão e contra as dores da pobreza. O som 

cadente dos versos produzem compassos de rimas delicadas pais/estais e 
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companheiro/castiñeiro, rimas que “obedecem” aos compassos, como diria Moura 

(2009), “do próprio corazón”. 

No início do poema, rememora a pequena casa e o seu acalento, e no verso 

“miña lembranza ao redor” relembra e reescreve a pobreza, cadenciando para o 

resgate da identidade. Na sucessão dos versos, García se entrega para o ambiente 

familiar e o eu lírico transfere uma carga emotiva maior nos últimos versos, ao 

descrever que, mesmo muito pobre seu lugar e sua casa são ambientes felizes: 

“Meu fogar, meu companheiro, es moi pobre e moi ledo” e, carregado de 

subjetividade, finaliza o soneto engrandecendo a pequena casa em Podente, 

“nordés tes um penedo e ao solpor um castiñeiro”, sugerindo força, resistência e 

grandeza, nos dois extremos da humilde casa de Merlán. A saudade da casa é 

acelerada pelo ritmo lento das rimas também em Imo do tempo (2007), no soneto 22 

de Abrilsonetos, no qual García canta sua chegada ao mundo: “um domingo 

vintedous de abril, eu nacía destinado à pobreza dunha casa que tiña um candil com 

luz irreal e de xentileza”. Notamos que a saudade é alongada no verso do poema 18 

de xuño, de 2003, Kalendas escrito em memória a seu pai, mas que também evoca 

fatos que representam a vida de misérias, uma vida condenada a viver motivada 

pela barbárie do regime de Franco. (TORRES, 2015)  

E assim, Xose Loís García registra uma infância que não foi só a sua, mas de 

um povo, marcada por privações econômicas, pela opressão social e política, 

impostas às classes populares. Quando nos referimos aos registros e às denuncias, 

oportuno esclarecer que García integrou para sua obra uma literatura baseada 

também em denúncias que conheceu em outros países, encontro lusófono que será 

abordado a seguir.  

  

2.4.2  Integração com o espaço lusófono 

 

García também esteve aliado às atividades culturais em outros países, como 

Angola, Cabo-Verde, Guiné–Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Brasil e 

Portugal. Ao andar por esses países, testemunhou modos de vida incorporados aos 

seus escritos, de forma quase sempre aliada às questões políticas. Também pôde 

testemunhar nesses países uma musicalidade e temas relacionados à origem do 

galego, muito mais do que com o castelhano.  
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Pelos caminhos da lusofonia, em 2007 participa no Brasil da III Festa Literária 

Internacional de Porto de Galinhas. Destacamos este evento, pois entendemos que 

a peça de Ariano Suassuna é marcada por traços que dialogam com o viés 

ideológico de García. A peça Auto da compadecida retrata o cenário nordestino, as 

personagens são de origem humilde, vítimas da opressão provocada pelos coronéis 

e pelas entidades religiosas pertencentes ao sistema corrupto. As personagens de 

Suassuna, João Grilo e Chicó, representam o povo oprimido, e toda a peça é uma 

grande sátira à realidade nordestina. O tom da escrita baseado no humor e na 

leveza são traços que da mesma forma aproximam os dois dramaturgos, incluindo 

diálogos como da personagem da peça de Suassuna que, na voz da personagem 

João Grilo, denuncia os excessos policiais: “Para nunca mais morrer dos ferimentos 

que a polícia lhe fizer”. (SUASSUNA, 1975, p. 22) E na peça de García, a guarda 

civil demonstra seu poder na voz de Torres: “Toda persoa de bem, de honor e honra 

que veña aqui e plante un par de labazadas na facha deste bandido”. (GARCÍA, 

2009a, p. 13). 

García buscou nesses espaços lusófonos a arte marcada por denúncias, mas 

da mesma forma ressaltou as belezas. Em sua primeira viagem a Portugal, em 1969, 

impressionou-o a azulejaria que adornava a estação de Caminha, revestida com 

azulejos neoclássicos e, por isso, às vezes que retornou a Portugal, Caminha era 

seu destino certo. Nessas visitas, libertou o seu lirismo e escreveu vinte e dois 

poemas que somam os vinte e dois azulejos e, para traduzir poeticamente essas 

imagens, escolheu a língua portuguesa para cantar: 

 

Devem ser as primeiras horas matinais 
para sintetizar a árvore em todas as margens, 
no vazio das coisas mais obstinadas 
ou na urgente redondeza do frágil  
quando a incerteza não troca de paraíso. 
(GARCÍA, apud TORRES, 2015, p. 334). 
 

O poema sugere a procura da identidade naquelas terras tão próximas que 

Torres (2015), ao tratar do poema, revela García: “Escolleu a lingua irmá e amiga, o 

portugues, que era xa sua”. Depois dessa composição, em 1988, o poeta escreveu 

mais vinte e nove poemas, como seu segundo poemário português, fruto das 

andanças na companhia de António José Queirós, nos municípios de Amarante e de 

Penafiel, onde observou igrejas, mosteiros, montes e aldeias.  
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Essas paisagens captadas pelo imaginário de García já não representam a 

gente que com seu trabalho ergueu pontes e mosteiros, mas, uma vez construído no 

universo literário, esqueceu o referencial e cantou: 

 

Violentada virgem celta 
que de linho te vestias: 
o rio deu te o seu nome, sabias? 
As ninfas 
chamavam te Anégia, comprazidas. 
(GARCÍA, apud TORRES, 2015, p. 336). 
 

 Nos versos notamos uma intensa carga emotiva vinculada ao vocábulo 

violentada, que retoma a virgem celta, criando uma sonoridade de tensão e a rima 

breve, rapidamente, restaura a harmonia ao trazer ao poema o deleite ou a 

satisfação das Ninfas que chamavam te Anégia, registrando nestes últimos versos a 

história da cidade. Conta a lenda que quando se deu a fundação da cidade, 

ergueram-se dois castelos, um deles situava-se junto ao rio Sousa, ao norte do seu 

leito, e chamava-se Castelo de Aguiar de Sousa; e o segundo, na margem sul, 

denominava-se castelo da Pena. A partir do século XI, o nome de Anégia entra em 

desuso, passando o território a ser referenciado como "Terra de Penafiel”. 

A África também foi cara a García, que a visitara nos anos de 1990 e 1992, e 

seus estudos acerca do continente africano renderam o livro a respeito de Jacinto, 

um jovem angolano que lutou contra a opressão e a colonização portuguesa do povo 

de Angola. E nesse período, publicou, pela União de Escritores Angolanos (UEA), o 

livro Jacinto: a luta do poeta – guerrilheiro contra a alienação (1924-1991). Uma 

biografia e uma análise feita por García a respeito do poeta e contista angolano, 

que, em seu Poema de alienação e Sobreviver em Tarrafal de Santiago, traduz, 

segundo Torres, “um berro contra a opresión e colonozación portuguesa do pobo de 

Angola e, por extensión, de todos os pobos oprimidos no mundo” (TORRES, 2015, 

p. 202). 

No ano de 1996, visita Cabo-Verde e, nesse mesmo ano, em Coimbra, no 

Congresso de literaturas africanas, assiste ao Congresso de Literatura dos cinco 

países lusófonos africanos, que teve como tema “A Galiza e o bloco lusófono”, 

celebrado no mês de setembro. Nos anos seguintes, García voltaria a Coimbra para 

participar de congressos que envolviam as temáticas lusófonas: A unidade de Galiza 

e Portugal (1999), Discursos literarios: lusografia e outras vozes (2001), as diversas 

relacións entre a poesía afro-antillana de expresión española e a poesía africana 
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(2003). Este último, dirigido pelo professor Pires Laranjeira, tratou de temas 

econômicos e da luta contra o desenvolvimento causador de inúmeras atrocidades 

vividas na África. Nesse congresso, a inspiração de García rendeu três poemas em 

Kalendas, intitulados 9 de outubro de 2003, 10 de outubro de 2003 e 11 de outubro 

de 2003; a este último pertencem os seguintes versos: 

 

Teño medo da seductora elocuencia, 
em médio de rectángulos e vidreiras, 
Coimbra merece unha esmola para soñar.   
(TORRES, 2015, p. 167). 
 

Os versos compilados em Kalendas também testemunham sua visita à vila 

portuguesa de Mafra, conhecida pelo seu rico patrimônio histórico, pertencente ao 

movimento barroco português. Nos versos de 10 de novembro lemos, “aqui xace El 

Rei, o da pluma e o da rodela”. Torres (2015) afirma que “Kalendas é a memória, 

individual e tamén colectiva, do vivido, do sentido e do amado, pero non do odiado: 

non hai ódio na poesía de Xosé Lois, nin neste nin ningún outro dos seus 

poemarios” (TORRES, 2015, p. 305). Nesse sentido, García, no seu papel de 

enunciador de uma poesia de denúncia, modula entre denunciar e amar, 

transcendendo assim o seu momento particular, figurando entre as estrofes a 

fantástica produção poética, que entendemos ser a lusofonia mais um elemento de 

reafirmação que García estabelece entre países, movido pela irmandade entre as 

literaturas.  

Lusofonia é um termo que alude ao conjunto de países falantes de português 

(Angola, Brasil, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, Portugal, São 

Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Goa, Damão e Diu e por diversas pessoas e 

comunidades do mundo), aos quais chamamos de população lusófona.  

Para Faraco, trata-se de uso descritivo de uma determinada quantidade, que 

não carrega implicações políticas ou valorativas. Todavia, segundo o autor, há usos 

bem marcados nesse sentido, como uma irmandade idealizada de sentimentos e 

tradições com um senso de lírica pertença a uma indefinida comunidade, 

transnacional e intercontinental, que é unida pelo imaginário da mesma língua e de 

tudo que o acompanha (FARACO, 2012). 

Com esse senso de pertença, García, ao participar das conferências e ao 

visitar os países lusófonos, deixou um legado de traduções e antologias, e reafirmou 

o interesse pela literatura e cultura. Nesses países, registrou com elementos 
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poéticos, em linhas breves e médias, a expressão e a manifestação cultural e 

humana de cada povo.  

 

2.4.3  O canto erótico dançando a liberdade 

 

García em sua dramaturgia revela, em vários momentos, dogmas 

relacionados ao sexo; isto não configura que, em suas peças teatrais, há diálogos 

eróticos, mas o tema subjaz sutilmente entre as peças, provocando a reflexão e a 

doutrina promovida especialmente pela igreja relacionada às questões sexuais. As 

questões eróticas tiveram na literatura galega representantes durante boa parte do 

século XX; consideramos que essa temática possui um aspecto social e mesmo 

político, como é o caso de García, que reivindica a plena liberdade do corpo, algo 

que ainda faltava retomar após a morte do ditador Franco, em 1975. No tocante a 

esse assunto, García afirma: 

 

Non abundan na literatura galega, destes últimos trinta anos os poemários 
de temática eótica. Por un triste pudor, ou pola urxencia dunha poesia de 
imediata rentabilidade política, os poetas renunciaram a un tema se tan 
vella tradición nas nossas letras. Estou a referirme ao tema erótico, e ao 
dicir erótico compre sinalar que non falo da temática amorosa – como 
conviria á precisión etimolóxica – se-non, no seu senso máis común e 
hodierno, a poesia de temática sexual. (...) (GARCÍA apud MOURA, 2009, 
p. 116). 

 

A liberdade aludida está presente nos Poemas pornofálicos (2004), e produz 

uma poética subversiva, não de amor idealizado, mas do amor físico, do encontro 

dos corpos, do êxtase, do deleite. São poemas provocadores que singularizam o 

universo humano do prazer e do sexo: 

 

Duro como um carbalho 
deixase consumir, 
para contentar 
amor divinizado. 
Primeiro a cona 
despois o carallo 
flaxelan o corpo 
sem tempestades 
para contemplarse. 
(GARCÍA, 2004) 

 

 Os primeiros versos contemplam o amor carnal, mas na sequência do 

poema, em linhas breves, encontramos o sexo como dogma, quando se refere ao 
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amor divinizado, platônico. Compreendemos que os versos de García que falam das 

genitálias rompem com a doutrinação, com os dogmas sociais, de modo a 

proporcionar ao seu leitor a liberdade de sentir e se expressar nas relações 

humanas, no contato entre os corpos, conforme finaliza “sem tempestades para 

contemplarse”. Segundo Moura (2009), os poemas pornofálicos de García, mais 

tarde, serão uma forma de resistência contra as diversas opressões e exílios que a 

vida impõe. Entende-se que este tema é mais uma forma de poder político que se 

exerce no seio social e García, atento aos diversos atos de opressão, propõe 

naturalizar as relações e os órgãos sexuais, especialmente entre as mulheres, 

“vítimas seculares dos prexuízos e miserias sociais”. (TORRES, 2015, p. 311). O 

autor registra os tabus que impuseram às mulheres rótulos como “rainha do lar”, 

para se ocupar com afazeres domésticos, à educação dos filhos, quando não 

apenas como um corpo que atende aos desejos carnais, em suma, como mero 

objeto sexual. 

 A respeito deste “ser objeto”, em sua peça teatral O Proceso, García (2017) 

apresenta a personagem Belzebú, que se dirige às mulheres, ao pronunciar,  

 

Fieis, leais e obedientes, dáme risa, (Pensa), as bruxas da miseria e da 
putaria rendidas aos meus desejos carnais (cunha forte gargallada). Eu, 
Belzebú, dono dos vosos corpos e vontades, non andaredes nunca 
desprotexidas (pausa) o tizón dos infernos preservaravos no couto e 
xurisdición das miñas perversidades e praceres, Non o credes? (GARCÍA, 
2017a, p. 24). 

 

Nesse diálogo há uma referência ao fato de ser mulher, no qual o corpo 

atende aos desejos carnais submetidos às tristezas derivadas da dominação 

masculina. A anulação do corpo, enquanto a busca do prazer contraria a concepção 

da temática erótica de Xosé Lois, que defende a liberdade plena dos corpos.  

O diálogo, por estar em primeira pessoa, pode chocar o leitor, e entendemos 

que a fala reclama de forma mais real àquilo que chamaríamos de “fazer amor”. 

Parece-nos que a expressão “fazer amor”, neste contexto, por vezes, não se 

encaixa, em virtude de que os corpos das mulheres, mesmo quando violentados, 

carregam o pseudoentendimento de que se trata de um ato sexual com amor. As 

reflexões a partir do ato sexual não privilegiam a mulher que pode se entender como 

vítima do sexo oposto, mas o diálogo da peça vem frontalmente para denunciar o 

cárcere moral que domina especialmente os corpos femininos.  
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Da mesma forma, constatamos que esse tema permite-nos infinitas reflexões, 

com peculiar característica, pois, ao falar de liberdade fala de sexo, ao falar de sexo 

remete ao corpo e, ao falar de corpo, remete à alma, e ao falar da alma remete ao 

amor, e ao falar de amor, transcende por vários caminhos que possam chegar até 

ele.  

Posto isto, acreditamos que os escritos pornofálicos de García, ao trazerem 

as temáticas sexuais e seus tabus, possivelmente nos farão entender os diálogos de 

seu texto teatral, que se inscrevem como signos de liberdade. 

 

2.4.4  A mulher como referência simbólica e da resistência política  

 

O tema mulher é mais um signo que se alicerça na liberdade explorada no 

teatro de García, com postura de um intelectual que tem observado, denunciado e 

combatido os excessos da ditadura. Em seu âmbito criativo García entrega-se 

artisticamente, proclamando às mulheres a liberdade nos espaços ficcionais. 

  Em 1998, na África, Xosé Lois García, publica Antologia da poesia feminina 

dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa PALOP. Este trabalho trata das 

trinta e nove vozes femininas de Angola, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e 

São Tomé e Príncipe, dos apontamentos biográficos de cada autora e apresenta um 

glossário de termos Kimbundos locais, incorporados ao português de Angola. 

 Essa publicação assegura que os elementos que singularizam o universo 

narrativo e poético de García a respeito das mulheres é herança da civilização celta, 

que reservava à mulher grande importância social. Nesse sentido, entende-se que 

García, ao inserir a mulher no contexto literário, é também para abrasar nas 

mulheres o desejo de lutar contra as privações e os dogmas impostos secularmente 

pela sociedade.  

García representou as mulheres africanas em sua poesia e também nas Artes 

Plásticas, nas quais ele registra o modo de viver, retrata o trabalho, o andar, as suas 

lutas e a dominação do masculino, conforme as telas apresentadas a seguir nas 

figuras de 1 a 4 nomeadas, aqui nesse trabalho, de “mulheres africanas I, II, III e IV”. 
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Figura 1 – Mulheres Africanas I                        Figura 2 – Mulheres Africanas II 

   

Fonte: GARCÍA (2005)                            Fonte: GARCÍA (2005) 

 

Figura 3 – Mulheres Africanas III                        Figura 4 – Mulheres Africanas IV 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: GARCÍA (2005)                                      Fonte: GARCÍA (2005). 

 

A primeira imagem tornou-se capa do livro África em sintonia solar (2005), 

seu quarto caderno publicado com doze poemas curtos, no qual García, ao 
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representar em cada imagem a vida dura da mulher africana, rende para cada uma 

das telas um poema:  

 

As mulheres leves e vigorosas 
escutam a aflição do mundo 
quando um relâmpago patético 
não conquista a vida sob a estrela 
(GARCÍA apud TORRES, 2015, p. 340). 
 

Notamos a delicadeza e a firmeza nos vocábulos que se traduzem como 

“leves”, mas “vigorosas”. Esta vigorosidade captada pelo eu lírico de García  remete 

ao verso que, ao escutarem as aflições do mundo, não conquistam a vida; 

simbolicamente, pode ser entendido no poema como futuro, que García canta estar 

sob a estrela.  

Em relato, García conta que ficou impressionado com o valor, a pureza e a 

disciplina com que a mulher africana assume suas responsabilidades, conforme 

menciona: 

 

O matriarcado en Mozambique ten unhas connotacións moi especiais e é a 
femia a que busca e organiza o sustento da familia e reparte moi ben o seu 
horario de traballo, o domestico, a venda de calquera mercadoria polas ruas 
urbanas ou traballando nos trollos secos das labras ou carrexando auga a 
unha distancia de oito quilómetros, co perigo que este tránsito ocasiona. 
(GARCÍA, 2013, p. 634). 
 

 

O relato nos permite compreender a segunda tela, na qual García representa 

uma mulher carregando um feixe de lenhas, e para essa mulher trabalhadora cria o 

poema que diz: “No balanço das ancas gemiam as sombras, perdiam-se com os 

passos oblíquos, quando as pedras não flagelavam os pés” (GARCÍA, 2005).  

Na terceira tela, em conversa com García, o autor relatou que com os pincéis 

explorou dois corpos, feminino e masculino, que se confundem. Nesta perspectiva, 

dá ênfase ao corpo de um homem com medidas majoradas para representar a 

dominação do masculino, sugerindo o homem como sendo aquele que controla o 

corpo e o intelecto da mulher. Nessa tela, identificamos uma mulher com postura 

corcunda e de cabeça baixa, executando uma atividade, enquanto o homem está 

com o órgão sexual ereto.  
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Na quarta, observamos uma mulher grávida, com braço levantado, como num 

gesto de cansaço, e seu vagar desorientado pode ser lido na tela, no imaginário e na 

sensibilidade de poeta que criou estes versos: 

 

IX 
Cara ao fogo ia procurando o destino 
algum dia no receio da paixão ardente 
a lua há de mostrar-lhe a direção do rio. 
 
Ó mulher indestrutível, 
cósmica e sola 
erigida na lâmina de outro olhar! 
(GARCÍA, 2005, p. 30). 
 

García também fez alusões às mulheres africanas em Poesía feminina em 

Angola, em que fala das poetas angolanas comprometidas com a luta nacionalista e 

revolucionária, como Amelia Veiga, Alda Lara, Maria Eugenia Lima, Manuela de 

Abreu, Eugenia Neto, dentre outras (TORRES, 2015, p.109).  

Contrariando a representação nas Artes Plásticas, no gênero teatral García, 

via de regra, representa as mulheres em níveis intelectuais superiores às 

personagens masculinas. Essa superioridade feminina sugerida é representada na 

peça Desguiament de Guiats, na qual a personagem Geralda Cordellés é uma 

vidente que se apresenta na cena com muita sabedoria e é requisitada pelos 

homens somente no momento que dela necessitam: “Majol, vés- te‟n a buscar la 

Geralda Cordellés” (ao entrar na sala Geralda ri ao saber que precisaram dela para 

saber sobre o dilúvio que se aproxima).  

Igualmente na peça O Proceso de Lucía Fildalgo, García empodera as 

mulheres na voz da personagem Fidalga: 

 

- Parece que despexou o canal respiratório (pausa). Como dicía, manternos 
na tradición natural e crear futuros ao redor dela, mais sempre na reserva 
das escondedelas (pausa). Pese aos sufrimentos de hoxe, o Mullerismo 
triunfará un día en que a humanidade o solemnice, pode tardar centos de 
anos mais ese día relucirá en algunha estrela que nós contemplamos. 
(GARCÍA, 2017a, p. 49). 
 

 

 O excerto acima demonstra a coragem feminina frente ao sofrimento, que o 

feminismo triunfe na humanidade, e em tom poético, acrescenta que as mulheres 

um dia alcançarão a estrela que contemplam. A metáfora da estrela dialoga com as 

artes cênicas e com a poesia, ambas já referidas, quando o eu lírico alude à estrela 



51 
 

como referência ao triunfo feminino. A metáfora da estrela também pode sugerir a 

espera pela liberdade, a esperança de alcançar os mesmos direitos, em particular 

para as mulheres mais pobres, as renegadas, as que se prostituem para sobreviver, 

as negras e outros segmentos que se encontram às margens da sociedade e que 

formam o público a quem o escritor dedicou parte de sua dramaturgia. 

  O estudo de García intitulado Simbologia do Românico de Penafiel (2018) 

apresenta análises dos símbolos religiosos, e no mosteiro Paço de Sousa, García 

analisa a pintura de William Blake, que pintou uma grande circunferência 

representando a criação do Universo. Dentro dela, pintou um esquadro medindo os 

espaços do sol e da lua.  

Nesse estudo, García analisa o versículo do Gênesis 1:16: “Deus fez dois 

grandes luzeiros: o maior para presidir ao dia, e o menor para presidir à noite, fez 

também as estrelas”. Com essa análise, García entende que 

 

O poder feminino estava, assim, submetido ao poder masculino, dado que o 
resplendor da lua emanava da luz do sol. Esta ideia, surpreendentemente, 
potenciou o poder do homem sobre a mulher e manteve esse furor machista 
e absoluto no pensamento dos três ramos das grandes religiões 
monoteístas. (GARCÍA, 2018, p. 73). 

 

 As comparações feitas por teólogos comparavam a mulher à lua e o homem 

ao astro sol e, segundo García, essa analogia fortaleceu o machismo no catolicismo, 

reiterando a supremacia dos homens, e, em consequência disso, a supremacia 

clerical. Esse poder da Igreja é fortemente evidenciado nos textos teatrais de García, 

com o firme propósito de combater o avanço da opressão. 
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3. DRAMATURGIA 

 

Primeiro levaram os negros 
Mas não me importei com isso 

Eu não era negro 
Em seguida levaram alguns operários 

Mas não me importei com isso 
Eu também não era operário 

Depois prenderam os miseráveis 
Mas não me importei com isso 
Porque eu não sou miserável 

Depois agarraram uns desempregados 
Mas como tenho meu emprego 

Também não me importei 
Agora estão me levando 

Mas já é tarde. 
Como eu não me importei com ninguém 

Ninguém se importa comigo. 
 Bertolt Brecht 

 

Neste capítulo, trataremos de algumas ideias referentes ao teatro de 

Aristóteles e de Bertolt Brecht, investigando em que medida o teatro de Xosé Lois 

García se filia à estética aristotélica ou à brechtiana, e discutiremos os elementos do 

texto dramático em sua obra. Também analisaremos as peças de García com os 

seguintes temas: cultura popular, anticlericalismo, religião, dogmas, temas 

ecológicos, de gênero e os relacionamentos sociais. 

 

3.1  Apropriações da dramaturgia clássica grega e brechtiana 

 

A “imitação” é um termo cunhado por Aristóteles (2005); surgiu com a 

civilização tribal e, à medida que as tribos foram se organizando, as formas de 

imitação foram se tornando mais densas; via de regra, o teatro foi se apresentando 

na sociedade de modos mais elaborados. (BERTHOLD, 2014), 

O teatro aristotélico15 é um sistema que mobiliza as emoções de forma a 

torná-las semelhantes à verdade; o espectador esquece que se encontra no teatro e 

passa a acreditar num acontecimento verdadeiro, dando à ficção uma 

                                                             
15 Termo usado por BRECHT e retomado pela crítica para designar uma dramaturgia que se vale de Aristóteles, 
dramaturgia baseada na ilusão e na identificação. O termo tornou-se sinônimo de teatro dramático, teatro 
ilusionista ou teatro de identificação. (PAVIS, 1999, p. 24). 
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credibilidade baseada na verossimilhança ou “da verossimilhança à veracidade” 

(ROUBINE, 2003, p. 31).  

No entanto, a característica que impede toda e qualquer crítica do espectador, 

não pode ser atrelada unicamente a concepção aristotélica, pois, seria errôneo dizer 

que o uso das técnicas épicas, automaticamente valeria uma atitude crítica e 

transformadora do espectador, pois segundo dicionário de teatro: “o dramaturgo não 

tem que usar servilmente o molde aristotélico para produzir fortes efeitos catárticos. 

(PAVIS, 1999, p. 24). 

No entanto, Aristóteles entende que as emoções são efeitos da catarse, que é 

o meio pelo qual o espectador purifica sua alma. Para o autor, a tragédia é um estilo 

derivado da poética dramática, e consiste na reprodução de ações, provocando na 

plateia sentimentos de terror e piedade, purificando assim as emoções humanas: 

 

Pois a paixão que fortemente se apodera de algumas almas [já] em todas 
existe, [só] diferindo pela intensidade, por exemplo, a piedade e o terror, ou 
ainda, o entusiasmo. Com efeito, alguns [indivíduos] são particularmente 
predispostos a este movimento [da alma]; mas, por efeito] dos cânticos 
sagrados, quando se servem daqueles que são aptos a produzir na alma a 
exaltação religiosa, vemo-los pacificados, como se tivessem sido sanados e 
purificados. Ao mesmo tratamento se devem submeter as pessoas em que 
se manifesta a piedade e o terror ou qualquer outra paixão, e os outros, na 
medida em que cada qual participe deste [temperamento]; assim se 
produzirá em todos uma espécie de purificação e um alívio acompanhado 
de prazer, do mesmo modo, as melodias catárticas proporcionam aos 
homens um prazer inocente. (ARISTÓTELES, 2005, p. 174) 
 

Nota-se que a ideia formulada por Aristóteles, pode sugerir a não romper com 

o equilíbrio social e eliminar os impulsos transformadores. A empatia deve acontecer 

durante a ação, que, segundo pensamento de Aristóteles, se algo malfeito se passa 

com a personagem, a ideia é que esse fato se pareça com algum episódio já 

acontecido na vida do espectador.  

O propósito aristotélico era representar de tal maneira que o objeto 

representado não pudesse se distinguir da realidade, deixando o ilusionismo tomar 

conta do espectador, que se deleita com os processos de ilusão perfeita entre a 

representação e a coisa representada, suscitando a mais intensa das emoções. 

Conforme explica Rosenfeld:  

 

O sentido dessa estrutura rigorosa, em si fechada, é o de enredar o público 
no enredo, levando-o de roldão pela inexorabilidade do movimento que 
suscite, através da verossimilhança máxima e da lógica interna, a ilusão da 
realidade. Graças a isso, o público se identifica intensamente com as 
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personagens e suas situações, vive intensamente as suas emoções. 
(ROSENFELD, 1973, p. 29). 

 

Neste sentido, a obra purgaria a mente, delegando ao personagem o poder 

da ação, assumindo o espectador uma atitude passiva, isto é, ele amaria ou odiaria, 

a depender unicamente da ação da personagem. Essa empatia é a relação 

emocional de piedade e terror, em que consiste a lógica aristotélica catártica.  

O teatro, segundo Boal (2013), com seu conteúdo doutrinante, patrocinado 

pelo clero e pela nobreza, apresentava as peças feudais sempre de caráter 

moralizante, com o intuito de imobilizar a sociedade. Ao encontro desse 

pensamento, entendemos que A Poética, de Aristóteles, serviu como instrumento 

para inibir aqueles que pretendessem mudar a sociedade. Para Aristóteles, a 

empatia é a relação emocional estabelecida entre a personagem e o espectador, 

atribuindo às personagens poderes de pensarem e atuarem em seu lugar, cabendo 

ao espectador o direito de permanecer encampado em seu status quo.  

Como a empatia não se apresentava sozinha no pensamento aristotélico, 

Boal (2013, p.60) apresenta no gráfico 1 o sistema que chamou sistema coercitivo 

aristotélico16: 

 

 

                                                             
16

 Apresenta dessa forma a catarse sob três elementos interdependentes que têm por finalidade 
provocar no espectador a purificação: 
Primeira etapa - Estímulo da Harmatia: o personagem segue o caminho ascendente para a felicidade, 
acompanhado empaticamente pelo espectador.  
Surge um ponto de reversão: o personagem e o espectador iniciam o caminho inverso da felicidade à 
desgraça. Queda do herói. 
Segunda etapa – o personagem reconhece seu erro: Anagnorisis. Através da relação empática 
dianoia – razão, o espectador reconhece seu próprio erro, sua própria falha anticonstitucional. 
Terceira etapa – Catástrofe – o personagem sofre as consequências do seu erro, de forma violenta, 
com sua própria morte ou com a morte de seres que lhe são queridos.  
Catarse - O espectador, aterrorizado pelo espetáculo da catástrofe, se purifica de sua harmatia. 
(BOAL, 2013, 59). 
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Gráfico 1 – Sistema Coercitivo Aristotélico 

 

Fonte: BOAL (2013). 

 

Neste gráfico, Boal apresenta a empatia entre o personagem e o espectador, 

sendo este o fio que conduz todo o envolvimento do espectador no drama, o qual 

reconhece na ação seu erro, sofre as consequências deste e, desse modo, acontece 

o desfecho final, a catarse apresentada pelo gráfico.  

Esse sistema de repressão manteve no século XI a tendência coercitiva, com 

a formação da burguesia. Nesse período, Nicolau Maquiavel escreveu a comédia A 

Mandrágora, peça que marca a transição entre o teatro feudal e o teatro burguês, 

em que expôs pela arte a nova mentalidade e os novos princípios da Igreja e, por 

isso, teve dela todo apoio.  

A transição para essa nova sociedade representou mudanças no teatro, pois 

a burguesia não aceitava os valores oriundos do feudalismo, que não tinham 

personagens humanos, mas sim abstrações de valores morais e religiosos. Então os 

burgueses sentiram a necessidade de uma personagem carnal, e assim a 

personagem do teatro transformou-se no sujeito da ação dramática. Esse período é 

marcado pelo dramaturgo Shakespeare, com a peça Hamlet, caracterizando-se 

como primeiro dramaturgo burguês. Nos aspectos formais, o teatro shakespeariano 
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apresenta resíduos do teatro feudal, pois o povo continuou falando em prosa, e os 

nobres, em versos.  

O teatro passou a ser repensado e buscou uma nova forma teatral, com 

Piscator, que utilizou, pela primeira vez, em um espetáculo teatral recursos 

extrateatrais (slides, por exemplo) para melhor representar, provocando o efeito do 

distanciamento17, que foi mais tarde, aprofundado por Brecht, no século XX. 

Brecht apresentou uma forma inovada de teatro, o teatro épico, que começou 

a encontrar um caminho político e anti-ilusionista, opondo-se ao teatro tradicional ou 

aristotélico. Brecht apresentou inovações em relação ao entendimento de Aristóteles 

acerca do teatro e se opôs ao sistema de “intimidação do espectador” (BOAL, 2013, 

p.31). Exemplificaremos de forma mais didática a diferença entre o teatro aristotélico 

e o brechtiano, no quadro 1, a seguir apresentado por Brecht, como uma proposta 

teatral inovadora. 

Quadro 1 - Diferença entre o teatro aristotélico e o brechtiano: Dramático e Épico
18

. 

Forma dramática de teatro Forma épica de teatro 

A cena “personifica” um acontecimento Narra-o 

Envolve o espectador na ação 

e consome a  atividade 

Faz dele testemunha, mas desperta-o a 
atividade 

Proporciona-lhe sentimentos Força-o a tomar decisões 

Leva-o a viver uma experiência  Proporciona-lhe visão de mundo 

O espectador é transferido para dentro da 
ação 

É colocado diante da ação 

É trabalhado com sugestões É trabalhado com argumentos 

Os sentimentos permanecem os mesmos São impelidos para uma conscientização 

Parte-se do princípio de que o homem é 
conhecido 

O homem é objeto de anáise 

                                                             
17 O termo “efeito de distanciamento” provém da tradução do termo de CHKLOVSKI : priem ostranenija, 
“procedimento” ou “efeito de estranhamento”. É um procedimento  estético que consite em modificar nossa 
percepção de uma imagem literária, pois “os objetos percebidos muitas vezes começam a ser percebidos por 
um reconhecimento: sabemos que o objeto se encontra à nossa frente, mas não o enxergamos mais. (PAVIS, 
1999, p. 106). 
18

 O dramático é um principio de construção do texto dramático e da representação teatral que dá conta da 
tensão das cenas e dos episódios da fábula rumo a um deselance e que sugere que o espectador é cativado 
pela ação. O Épico também tem seu lugar na prática e na teoria do teatro, já que não se limita a um gênero e 
desempenha um papel fundamental em algumas formas teatrais. (PAVIS, 1999, p. 110). 
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O homem é imutável 
O homem é suscetível de ser modificado e 
de modificar 

Tensão no desenlace da ação Tensão no decurso da ação 

Uma cena em função da outra Cada cena em função de si mesma 

Os acontecimentos decorrem linearmente Decorrem em curvas 

Natura non facit saltus (tudo na natureza é 
gradativo) 

Facit saltus- (nem tudo é gradativo) 

O mundo, como é O mundo, como será 

O homem é obrigado O homem deve 

Suas inclinações Seus motivos 

O pensamento determina o ser O ser social determina o pensamento 

Fonte: BRECTH (1978).  

 

Por volta de 1954, com a encenação da peça Mãe Coragem e seus filhos, de 

Brecht, no Festival Internacional de Paris, acontece o esfacelamento das aparências 

promovidas pelo teatro. A beleza desse espetáculo está em não envolver o público 

no ilusionismo do palco, pois no teatro proposto por Brecht: 

 

(...) não existe um mundo fechado, o do palco (seja exprimindo o autor, o 
ator ou o diretor), que deteria uma verdade à qual a plateia deve-se entregar 
esquecendo de si mesma. Existe colaboração entre o palco e a plateia por 
intermédio de um espetáculo que haure sua verdade não de uma certa ideia 
do teatro ou de um desejo de comunhão culminando exclusivamente em um 
ato de amor, mas de uma experiência comum aos produtores e aos 
consumidores de teatro: a experiência de sua sociedade. (DORT apud 
ROUBINE, 2003, p. 141). 
 

Sob tal enfoque, Brecht rompe com a rigorosa estrutura aristotélica e o teatro 

elimina a ilusão, quer dizer, “o público iria para casa convenientemente conformado, 

passivo, encampado no sentido do status quo, incapaz de uma ideia rebelde” 

(BRECHT, 1978, p. 31).  

Nesse contexto, a teoria brechtiana se inscreve no teatro como importante 

comunicação entre as personagens e o público, eliminando a chamada quarta 

parede. Esse conceito surgiu na Idade Média e trata de uma parede imaginária 

situada na frente do palco, através da qual a plateia assiste passiva à ação 

encenada. Brecht entendia que ao derrubar a quarta parede, a plateia responderia à 

encenação de forma mais crítica. 
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Nesse processo, a teoria brechtiana, ao questionar a alienação, rompe com a 

tradição, tencionando a transformação do teatro numa ferramenta de libertação, 

reflexão, crítica e vigilância constante acerca dos acontecimentos ficcionais, para 

que estes não persistam como mecanismos de opressão. 

Porém, fica claro que a aproximação entre a arte e a ideologia permitiu-nos 

refletir a respeito do impacto que o fator ideológico exerceu no campo da produção 

teatral de García, pautada nas denúncias como o apelo popular. Pelo exposto, 

asseveramos que o teatro de García se orienta pela estética brecthiana, como 

apresentaremos a seguir.  

 

3.2  Estética dramática de Xosé Lois García 

 

A dramaturgia de García, por um lado, tem um corpus poético, variado, rico 

em temas populares e livre de preconceitos e, por outro, carrega tom de acusação 

que se assenta na forma de narrar a história do oprimido, denunciando as mazelas 

do capitalismo e das formas de dominação social e política. 

Ademais, reflete a respeito da sociedade burguesa que, embora tenha 

alinhado seus interesses aos princípios de Liberdade e Igualdade,  transformou-se 

em uma produtora de desigualdades. Prendeu o proletário às suas ideias utópicas e 

seus membros e intelectuais se ocuparam uns com a prática de dominação e outros 

com as elaborações ideológicas, colocando novas formas de opressão, 

engendrando, consequentemente, novas formas de lutas. 

Como contraponto, a palavra dramática escrita por García é carregada de 

ideologias, conforme notamos na peça A Proclama, na fala da personagem Don 

Xurxo – “Vostede, polo que vexo, é uma mulher decidida e de sangue alporizado 

que pacifica a un batallón” (GARCÍA, 1996, p. 9).  

Como pode ser constatada, a consciência crítica predominante na obra de 

García pode servir para justificar a renúncia que o escritor faz do “belo” aristotélico, 

passando a se dedicar às questões elementares da sociedade, inclinado a discorrer 

acerca do “gesto social”.  O “gesto social é gesto que é significativo para a 

sociedade, que permite tirar conclusões que se apliquem às condições dessa 

sociedade” (BRECHT, 1978, p. 194).  Entendemos, nesse sentido, que García 

dialoga com o teatro épico a fim de eliminar o impacto mágico do teatro burguês 
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que, ao confrontá-lo, transformou-o em seu objeto como instrumento de reflexão, 

pois 

 

Na época de Homero, a humanidade oferecia-se em espetáculo aos deuses 
olímpicos; agora, ela se transforma em espetáculo para si mesma. Sua 
autoalienação atingiu o ponto que lhe permite viver sua própria destruição 
como um prazer estético de primeira ordem. Eis a estetização da política, 
como a prática do fascismo. O comunismo responde com a politização da 
arte (BENJAMIN, 2013, p. 212). 

 

         Em seu universo dramático, García politiza sua arte, na medida em que se 

reporta à Galiza rural, aos opressores, aos caciques detentores de riquezas no 

regime franquista, aos donos e controladores de grandes propriedades. Do outro, dá 

voz, por meio da representação dramática, aos pobres, aos explorados, aos 

oprimidos, aos caseiros e aos trabalhadores em geral. Estas temáticas asseguram 

que o belo e a empatia aristotélica não colaboram com a dramaturgia de García, 

dado que suas temáticas são de ordem social, sugerindo uma intervenção 

transformadora com compromisso, solidariedade e denúncia. Problemáticas estas 

que permaneceram no seio da sociedade, acompanhando os escritores engajados 

político e socialmente, atuando como denúncias no conteúdo e, artisticamente, 

enquanto forma.  

Neste sentido, entendemos que o teatro de García relaciona o homem aos 

seus contextos sociais e, para isso, utiliza-se do recurso dramático, a fim de ampliar 

o mundo para além dos limites do diálogo estabelecido pelas personagens, fazendo 

alusões a relações políticas e sociais. Dá voz assim àqueles que o sistema opressor 

cala, e seu teatro atuante denuncia a ignorância e se dirige à instrução como a mais 

firme ferramenta de libertação social.  

Acrescenta-se que o teatro de García pode ser compreendido como um meio 

de iluminar os problemas concretos da própria vida, funcionando como estímulo ou 

indução para uma ação de resistência possível. Com este raciocínio, fazemos 

alusão à teoria brechtiana, na qual se afirma que “o teatro procura estimular no 

público uma atitude de crítica e de vigilância, propícia a raciocínio e à análise dos 

problemas sociais” (ROSENFELD, 1973, p 51).  

Com conteúdo repleto de ideologias, observamos nas peças de García o 

mundo dos vencidos; na linguagem de Walter Benjamin, a miséria, as opressões e 

os opressores.  A opressão é manifestada na peça A Feira do Cinco, demonstrando 
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com clareza o despotismo na voz da personagem guarda-civil Tomé – “Temos as 

mans soltas para bater pandeiro en quen non ten seguridade” (GARCÍA, 2009a, 

p.16). 

 Nessa peça, encontramos também personagens que vinculam García à 

teoria brechtiana, quando descortina para seus leitores a fala da personagem 

Vendedora de Queixos, que atua em causa própria – “Pobre dos coitados deste 

mundo. A inxustiça sobre el, e em seguida atua por uma outra causa – “a este 

coitado ninguén lle vai tocar” (GARCÍA, 2009a, p. 13). Observa-se que a 

personagem sai da passividade, como contempla a proposta do teatro de Brecht, e 

assim García utilizou-se das personagens teatrais para, de forma rápida e concisa, 

protagonizar um teatro de consciência política, conforme legitima Laranjeira,  

 

(...) sedento de compreender o mundo e a divisão do trabalho, bem como a 
distribuição desigual dos frutos da atividade humana e, por isso, 
empenhado persistentemente na pesquisa, avaliação do saber acumulado, 
procurando torna-lo útil, por acessível, aos outros.  (LARANJEIRA, In: 
Colóquio 2005, p. 4).  

 

García coloca seu pensamento e sua arte a serviço da sociedade, 

atravessada por lembranças, acontecimentos, fatores políticos e com os mesmos 

conflitos internos denuncia as misérias humanas, as injustiças e uma infinidade de 

violências: 

 

Incontestavelmente, o teatro é um lugar importante do engajamento. De 
todos os gêneros literários ele é, com efeito, aquele que produz às formas 
de relações mais diretas entre o escritor e o seu público: diferentemente dos 
leitores, os espectadores estão fisicamente presentes; o dramaturgo pode 
assim medir imediatamente o efeito produzido por sua peça, “sentir” como 
reage seu público e aproximar-se desse modo um pouco do sonho de uma 
literatura ativa e atuante, em contato direto com o presente e reencontrando 
as expectativas dos espectadores para lhes dar forma (DENIS, 2002, p. 83). 

 

 Desse modo, identificado com o contexto histórico, García produz seu teatro 

promovendo reflexões, lançando mão da ironia e do humor para estimular a crítica e 

a vigilância do público à análise dos problemas sociais.

Construído a partir de acontecimentos populares, põe em evidência a beleza e a 

riqueza da tradição popular, representando a terra de Chantada, as festas 

tradicionais e religiosas.  

O popular constitui-se em um dos eixos fundamentais de sua produção 

dramática, cujas peças trazem críticas aos tempos da ditadura, da fome, da miséria 
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e da repressão, denunciam longas lutas daqueles que buscam libertar-se das 

amarras da classe dominante.  

É possível afirmar que há no teatro de García referências à estética artística 

de Brecht, pois adentra o mundo dos operários, das mulheres, fazendo um 

movimento em direção à liberação desses segmentos sociais. No pensamento 

brechtiano, o teatro tem dever de lhes mostrar não como são as coisas verdadeiras, 

mas como verdadeiras são as coisas, e esta pode ser a premissa do teatro de 

García. 

Sob o mesmo ponto de vista, entende-se que o texto teatral de García não se 

insere como aristotélico porque não incorpora a catarse, bem como dialoga no 

campo ideológico no sentido de ser político e de instigar a crítica social. Já no 

campo da representação, não podemos submeter sua dramaturgia à análise da 

performance teatral e estabelecer correlação com a estética aristotélica, pois nosso 

estudo se pauta no teatro como texto literário. Diante disso, não há indicações 

suficientes para estabelecer parâmetros que justifiquem que o teatro de García 

rompe com a estrutura aristotélica de palco. Mas, aludimos que no conteúdo elas se 

remetem ao teatro de Brecht, que é percebido no enredo de cada uma de suas 

obras teatrais19, na medida em que García insere o humor, como uma forma de 

romper com a emoção. 

 Com este propósito, apresentamos o conjunto de peças que compõem a obra 

dramática de García, com estreia no ano de 1996, da peça intitulada A Proclama. 

Peça curta, que conta com nove personagens, composta por três atos e doze 

páginas. Esta peça nasceu da leitura do livro La Biblia en España, de George 

Borrow20.  

                                                             
19

 As peças A Proclama, A Feira do Cinco, O Reloxo de Merexildo, Mirafentos e A Conversa de 
Manuel María e Xohán de Requixo no Monte Faro, Entre as Neboas do Tempo fazem parte da 
coleção A Pinguela Teatro Escolar, publicadas por Edicións Fervenza. As demais peças: A Cerna, 
Auto do Demo e da Viñateira e O Proceso a Lucía Fidalgo fazem parte do triênio publicado pela 
Fundación Cultural da Estrada. Citamos o triênio respectivo à listagem das peças. Também fazem 
parte da dramaturgia as peças Labyrinthus e Desguiament de Guiats, a única peça escrita em 
Catalão. 
20

 George Borrow é membro da Sociedade Bíblica Britânica (protestante), que chegou à Espanha 
para vender Bíblias e pregar o Evangelho, entre os anos de 1835 a 1840. Esteve na Galiza em 1837, 
na época da primeira guerra carlista, entre liberais que apoiavam a rainha Isabel II, de 8 anos, e a sua 
mãe, a regente Maria Cristina, contra o tio de Isabel, Carlos VII (muito reacionário que evocava o 
lema: “Deus, Pátria e Rei”) e pretendia ser rei da Espanha, mas nessa época estava em fuga. Borrow 
chegou a Fisterra, ou Finisterra, (Finisterrae dos romanos), este fim da terra, é um povo marinheiro do 
atlântico, atrasado culturalmente naquela época e confundem George Borrow com o rei Carlos VII: ao 
criado de Borrow com Bastián (Sebastião) e tratam de fuzilá-lo, mais o alcalde (prefeito) começa o 
processo. Assim o explica Borrow em “La Bíblia en España”. O Trava que esteve preso na batalha de 



62 
 

 A Proclama é a peça inaugural do teatro de Xosé Lois, realista e oferece o 

entendimento do orgulho, do amor, da força e da resistência do galego, 

característica nacionalista que tonaliza praticamente toda a dramaturgia de Xosé 

Lois García:  

 

Este é o meu aporte de ver que os galegos para arranjar a nossa nação, 
não precisam das teorias do Evanxeo nem das teorias de Betham. Por 
tanto, valorei essa crónica de Borrow, sobre aquela Galiza fatídica na guerra 
de liberais e Carlistas, que ganharam os liberais, que levei ao teatro duma 
maneira reivindicativa e política. Esta peça é a precursora do meu teatro. 
(GARCÍA, 2018). 
 
 

Na década seguinte, em 2009, Garcia publica a peça A Feira do Cinco, 

composta por vinte personagens, apresentada em quatro cenas, contendo dezesseis 

páginas. É igualmente uma peça curta, que conta a história da feira, onde era 

vendida uma variedade de produtos, porém, o cheiro de peixe perturbava a classe 

mais alta da cidade e, por esta razão, a feira teria que mudar de lugar. Com o intuito 

de impedir a mudança da feira, os populares inventaram a personagem don Alvarito 

e atribuíram a ele expressivo poder de influência política. As autoridades locais 

desconheciam don Alvarito, mas preferiram deixar a feira continuar. A peça finaliza 

com os feirantes festejando a invenção de don Alvarito. 

 No mesmo ano, García publicou a peça Mirafentos, que conta com apenas 

quatro personagens, composta por três cenas e possui dezesseis páginas. Na 

primeira cena, a ação desenvolve-se apresentando Don Nicanor, um rico fidalgo, e 

Salustiana, empregada doméstica, que nos diálogos é tratada como mandadeira. Os 

dois conversam a respeito de sexo, quando Candorosa, uma doutora em História da 

Arte e estudiosa do erotismo românico, chega à casa de Don Nicanor para uma 

conversa a respeito dos falos e das vaginas. Na segunda cena, os personagens 

dialogam acerca dos falos e vaginas como expressão de arte, porém, este assunto 

para Salustiana é uma apologia ao sexo. Com pouca instrução, ela não compreende 

o sexo como liberdade. Nesta cena, as personagens cantam o soneto de Camões 

acerca do amor, “Amor é fogo que se arde sem se ver”, terminando a cena com a 

revelação que Don Nicanor estaria enamorado. Na terceira cena, a cabra chamada 

                                                                                                                                                                                              
Trafalgar contou que conhecera o almirante Nelson, depois o alcalde de Corcubión, que tinha mais 
autoridade que o de Finisterre, todos eles são personagens reais. Não assim a Sarinha, a Acusadora 
e o 1º e 2º acusador. A trama remata no namoro entre Bastián e Sariña que se dão à fuga por 
concordar e ser os dois nacionalistas. (GARCÍA, 2018, in relato via e-mail). 
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Cipriana chega à casa de Don Nicanor e a peça a revela como o grande amor do 

velho fidalgo. 

 O Reloxio de Merexildo é a terceira peça publicada em 2009, possui oito 

personagens e apresenta-se em duas cenas que discorrem em quinze páginas. A 

primeira cena se desenvolve na cozinha, e o clima da peça é tenso devido às 

agressões e ameaças verbais que se acentuam no personagem Xecas, que se 

apresenta embriagado. As discussões ampliam-se em torno das personagens Xecas 

e Merexilda, sendo observadas por um menino de dez anos e quatro vizinhos. Na 

segunda cena, a personagem Merexilda, esposa do Xecas, finge-se de morta e 

passa todo o segundo ato como fantasma21, atormentando o marido como se 

estivesse morta, e volta à vida no fim da peça, ao som da música da festa da Virxe 

de Pesqueiras. 

No ano seguinte, em 2010, publica Labyrinthus, uma peça que conta com 

doze personagens, apresenta-se em três atos que se desenvolvem em cem páginas 

e é considerada a peça mais densa e complexa de todo teatro de García. 

(VÁZQUEZ, 2006). O primeiro ato consiste em apresentar o presbítero como cenário 

da peça, contando com personagens de diferentes épocas. As personagens são 

convocadas pela Voz Misteriosa para traçar um caminho difícil, porém, que lhes 

daria o direito a gozar de privilégios e atributos após a peregrinação proposta, como 

uma fantástica receita para descobrir os segredos da Via Láctea. O segundo ato 

revela as doze personagens diante de uma igreja românica, distribuídas em quatro 

grupos à procura do Santo Graal. E no terceiro ato, a comitiva já está no Monte Do 

Gozo, quando recebe a missão de recolher o Santo Graal. No entanto, 

compreendem que o Santo Graal é a liberdade, e ao fazerem este caminho, trarão à 

                                                             
21

 Tipo mesmo do não ser e da não personagem, o fantasma volta com insistência às cenas teatrais, 

não só em Hamlet ou Dom Juan, mas em inúmeras peças nas quais deve aparecer uma pessoa 
morta ou desaparecida. Ele assume todas as aparências possíveis: lençol, sombra, espectro 
horrendo, voz d‟além- túmulo, fantasia encarnada etc. O teatro e seu gosto pelo truque, pela ilusão e 
pelo sobrenatural é um lugar de eleição para tais criaturas. Enquanto ilusã de uma ilusão (a 
personagem) o fantasma assume, por uma paradoxal inversão de signos, os traços de uma figura 
bem real. Contrariamente, à personagem que é denegada no instante em que é mostrada, o 
fantasma não tem nenhuma necessidade de afirmar-se como verídico e goza, a partir de então, de 
total liberdade de representação: quanto mais “irrealista” e fantástico é, mais tem a aparência de um 
fantasma! Daí a inventividade de suas encarnações, o que, no entanto, não resolve os problemas 
concretos do encenador. Há tantas maneiras de representar fantasmas quanto há estéticas teatrais: o 
fantasma do pai de Hamlet é às vezes representado pelo ator que interpreta Cláudio e disfarçado de 
soldado, apresentado de maneira ridícula e irreal (iluminação, “onírica”, fosforecente), com voz 
“cavernosa” e de ressonância insólita; às vezes, por uma preocupação de verossimilhança ou de 
racional, o fantasma é claramente designado como um prolongamento fantasioso de Hamlet, uma 
criatura feita do seu medo e da sua fragilidade. (PAVIS, 1999, p. 163). 
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Compostela a esperança de recuperar a língua e a nacionalidade da terra que foi 

assolada pelo Estado Espanhol, por um longo tempo. 

Três anos depois, García publicou a peça intitulada A Cerna, que conta com 

onze personagens e é dividida em dois atos e possui noventa e cinco páginas.  O 

primeiro ato é composto por duas cenas e o segundo por três. No primeiro, a cena 

inicial se desenvolve com uma pequena reunião da assembleia associativa, tendo 

como pauta central o corte do carvalho de Merlan, cuja sombra incomodava os 

vizinhos. Na segunda cena do mesmo ato, a discussão gira em torno da discussão 

polêmica, que envolve o corte ou não da árvore. No segundo ato, na primeira cena, 

as discussões se avolumam, pois, há nos campos outro carvalho que deverá ser 

cortado, pois haverá uma festa e o carvalho atrapalha a montagem das tendas. A 

segunda e terceira cenas são motivadas por personagens contrárias e a favor do 

corte, tendo como desfecho a manutenção dos carvalhos. Os diálogos levam até a 

última cena, que finaliza com a personagem de nome Bardallan, a qual se arrepende 

de todos os maus-tratos que cometeu contra a natureza. 

Em 2017, García publica a peça O Proceso a Lucía Fidalgo, que conta com 

vinte personagens e dois atos. Cada ato possui três cenas que se desenvolvem em 

noventa e uma páginas. A peça elucida algumas questões a respeito das mulheres 

que eram queimadas nas fogueiras, consideradas hereges, e condenadas a morrer 

nos incêndios da Inquisição espanhola22.  

A peça, temporalmente, situa-se no século XVI e representa a vida de Lucía 

Fidalgo. O primeiro ato apresenta as personagens, Lucía, a mãe Fidalgo e Ventosa, 

três mulheres que fazem oferendas na noite de luar. Neste ato, também se 

apresenta Belcebú, que viola as mulheres, sobretudo Lucía, que ainda era uma 

criança. No segundo ato, Belcebú é atormentado pela Morte e pelas Vozes 

Misteriosas que lhe pedem explicações acerca dos estupros. Na segunda cena 

deste ato, a mãe Fidalgo falece, finalizando o ato com o anúncio da sua morte, aos 

                                                             
22

 A Inquisição, como uma corte religiosa, era operada por autoridades da Igreja Católica. Porém, se 
uma pessoa fosse considerada herege, a punição era entregue às autoridades seculares, pois a 
Igreja "não derramava sangue". A tortura frequentemente era usada como modo de penitência. As 
punições variavam: da mais comum (quase 80% dos casos), que era a vergonha pública (obrigar o 
uso do sambenito, uma roupa de penitente, usar máscaras de metal com formas de burro, usar 
mordaças) até ser queimado em praça pública, quando o crime era mais grave. A morte pelo garrote 
(estrangulamento) era usada para os arrependidos. Essas punições eram executadas publicamente, 
durante os chamados autos-de-fé, que aconteciam uma vez por ano na maioria dos casos. Algumas 
pessoas acusavam outras por vingança ou para obter recompensas da Coroa. A própria Coroa 
Espanhola beneficiava-se, ao desapropriar os bens dos conversos. O potro, como era chamado o 
cavalete, era o instrumento de tortura mais utilizado. (MESSINA, 1994). 
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gritos de “Unha Voz Varonil - “Veciños: morreu a bruxa de Ferroños, o demo lle dea 

a paz, para que Deus a xulque”. O terceiro ato se passa no tribunal, onde pela 

primeira vez Lucía é julgada por bruxarias. Frente aos seus pedidos de misericórdia, 

o tribunal absolve a ré, no entanto, na terceira cena do terceiro ato, ela é novamente 

julgada, sendo-lhe atribuído como pena a receber duzentos açoites, cem pelas ruas 

de Compostela e cem pelas ruas de Ferroño, acusada pelo exercício de bruxarias. 

Em 2017 publica seu auto, intitulado Auto do demo e da Viñateira, que possui 

duas personagens, em um único ato que se dá num diálogo de vinte e sete páginas. 

Na peça, o Demo tenta demonstrar seu poder em relação aos poderes divinos e 

passa todo o auto a convencer Viñateira acerca de seus poderes e sua força, 

reafirmando que quem tiver conhecimento e entendimento será efetivamente livre. A 

peça termina com Demo fugindo da Viñateira, que aponta para o presbítero onde no 

centro está a imagem da Virxe de Pesqueiras.   

Desguiament de Guiats é única peça escrita no idioma catalão, publicada em 

2014; possui vinte personagens e têm setenta e seis páginas, dispostas em dois 

atos, e cada ato contêm duas cenas. Esta peça tem como referência o ano de 1600, 

quando é criado o conselho de jurados. Entre os conselheiros, a personagem 

Xeralda Cordéles, cega, que recebe ajuda dos oráculos, inclusive, descobre no final 

da peça a traição que a personagem Rocaguinarda cometeu.   

Os textos além de possuírem personagens “personificadas” ou humanas, 

também há nos diálogos teatrais de García uma Voz Misteriosa que transita como 

personagem nas seguintes peças: Conversa de Xohán e Manuel María, Labyrinthus 

e em O proceso de Lucía Fidalgo.  

 Na peça Conversa de Manuel María e Xohán de Requeixo no Monte Faro, 

Entre as Neboas do Tempo, a Voz aparece somente no final, com um tom de clamor 

e de conselho: “Acordade do misterioso soño, amigos. Un novo día vos precisa. A 

palavra vos precisa!”. 

Em Labyrinthus, a Voz Misteriosa se faz presente no primeiro e no último ato. 

Nesta peça, entendemos que a voz é a voz de Deus, pois as personagens chamam 

por Señor e ela lhes indica o caminho e as ações que devem tomar na busca do 

Santo Graal. No segundo ato, a Voz aparece para anunciar que a peregrinação está 

chegando ao fim, bem como incentiva para que continuem o caminho para libertar 

sua Terra da opressão: “Non teñades medo dos inimigos da Patria que tratan de 

devorala para atemorizarvos, fiéis defensores da liberdade”. 
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Igualmente na peça O proceso de Lucía Fidalgo, a Voz se apresenta na 

terceira cena juntamente com a personagem Morte, que em tom de acusação e de 

denúncias faz críticas à personagem Belcebú no momento em que contracenam: 

“Obstinado criminoso, practicando feitizos demoníacos nos escondedoiros mais 

fragosos do regato de Portizó”. E nesse mesmo ato, surgem as Vozes Misteriosas, 

que reforçam o desprezo pela personagem, exigindo que este seja morto: “Pouco 

importa quen o mate, o que queremos que estea morto”. 

A Voz Misteriosa é uma consciência coletiva ou popular, uma consciência de 

esquerda ou dos vencidos, que tem interesse em desvendar o aspecto “natural” ou 

místico da opressão e da dominação. 

No que se refere às personagens, elas se identificam com as classes 

populares, pois em sua maioria são trabalhadores, pessoas do rural e pobres. O 

linguajar popular é um forte indicador de pertencimento e identificação que o escritor 

tem para com o povo. Sua voz liberta de tabus (Carallo, puto, fodón, demo, porras, 

puteria) transformou a fala popular em matéria-prima e se dedicou ao teatro nas 

insistentes demandas de valorizar o rural e o trabalhador galego, trazendo uma 

linguagem autêntica do mundo rural. 

 Neste contexto, registra a simplicidade do habitante do meio rural, pois a 

linguagem representa nas falas as pessoas de Merlán, de Chantada e do povo 

campesino de Galiza. Como explica o próprio escritor: “Construílos nun ton popular 

porque están dirixidos as persoas do rural”. (GARCÍA, 2005e, p. 11). García mantém 

este traço característico porque, segundo Torres (2015), a linguagem popular 

campesina em contato com outras falas acaba alterada e, por isso, a importância de 

registrar a originalidade do povo chantadino e de Merlán. 

Portanto, trata-se de um dramaturgo que se comprometeu com o passado 

histórico, atravessado por interesses políticos, ideológicos, culturais e econômicos, 

colocando-se do lado da resistência, frente àqueles que decidiram quem seria o 

incluído ou excluído das esferas territoriais e sociais.  

Salientamos que García pauta-se nos ideais de liberdade, de luta e de 

enfrentamento e, assim, estabelece uma trajetória como divulgador cultural e ativista 

social e político. Por caminhos literários, aborda a vida do mundo rural galego, da 

opressão, da pobreza, da fome e das diferentes violências que aniquilaram e 

continuam aniquilando o seu povo, dada a discrepância que continua crescendo 

entre as classes sociais.  
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 Em resumo, observados os conteúdos que marcam a estética dramática de 

García, trataremos, em seguida, dos elementos de seu texto dramático.  

 

3.3 Elementos do texto dramático: rubrica, didascálias e o monólogo interior.  

 

Os elementos rubrica23, didascálias24 e monólogo interior25 são chamados de 

indicações cênicas, que no texto escrito objetivam esclarecer os movimentos feitos 

pelas personagens durante a ação. O texto dramático prescinde das indicações 

quando contém em si todas as informações necessárias para uma boa 

compreensão. Porém, as indicações cênicas provêm do início do século XVIII, 

quando todos os pensamentos do escritor, as decorações, o movimento das 

personagens, a vestimenta e os gestos obrigatoriamente deveriam estar expressos 

no texto. 

Para tanto, trataremos de analisar a rubrica e as didáscalias encontradas na 

peça A Proclama, que inicia com a rubrica, descrevendo ao leitor o ambiente em que 

se desenvolverá a ação, 

 

O escenario é un cuarto denegrido e com tres cubetes grandes e dous 
pequenos que están na parte dereita. Tocando a parede un mastro 
estragado e duas teas de vela que cobren boa parte dela. O alcade, dusn 

                                                             
23

 Rubrica é qualquer parte de um texto teatral que não faça parte do diálogo. Essas palavras podem 
ser tanto o nome do personagem colocado diante de uma fala quanto a descrição do personagem, do 
cenário, do figurino, ou indicações de entradas e saídas de cena, sugestões de marcação ou ainda, 
comentários explicativos relativos ao estado de espírito dos personagens ao enunciar as palavras no 
texto. Essa ultima modalidade geralmente constituiu um hábito literário de gosto duvidoso, pois 
denuncia que o diálogo não é suficientemente claro ou expressivo para revelar sua verdadeira 
motivação. Alguns autores, entretanto, tiram partido das rubricas e criam uma literatura paralela ao 
texto dramático de indiscutível interesse. È o caso de Bernard Shaw (1856-1950), por exemplo, que 
faz verdadeiros ensaios acerca dos personagens e de suas motivações, ou de Nelson Rodrigues 
(1912- 1980), cuja poeticidade e irreverência às vezes criam rubricas profundamente perturbadoras. 
(PAVIS, 1999, p. 347). 
24

 As didáscalias contêm mais exatamente informações sobre a peça, e servem como instrução dada 
pelo autor a seus atores para interpretar o texto dramático. (As didascálias são a voz direta do 
dramaturgo diferenciam-se visualmente do resto do texto por estarem escritas entre parêntesis ou por 
estarem impressas em itálico, ou que marque bem que se trata de um texto à margem das falas das 
personagens. As didáscalias contêm mais exatamente informações sobre a peça, e servem como 
instruções dadas pelo autor a seus atores para interpretar o texto dramático). (PAVIS, 1999, p. 96). 
25

 O monólogo interior é um recurso de interpretação do ator que consiste em determinar o 
“pensamento da personagem antes, depois e durante as falas do texto”. Trata-se de estabelecer a 
motivação de cada fala do texto, o que não esta explicita no diálogo, mas que pode ser inferido pela 
sugestividade desse mesmo diálogo. Tal recurso foi sistematizado por Constantin Stanislavski (1863 
– 1938) no seu método propõe que o processo do monólogo interior se desenvolva em duas etapas: 
primeiro, a compreensão da ação interior da personagem e, em seguida, a realização improvisada 
dessa mesma ação. Os pensamentos que resultam da improvisação e que podem ser 
conscientizados pelo ator transformam-se naturalmente em “falas internas” ou monólogo interior. 
(PAVIS, 1999, p. 247). 
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trinta e cinco anos, esta sentado nun cubete pequeno e debruzado sobre un 
grande. (GARCÍA, 1996, p. 1). 

 

 A descrição do cenário evidencia a importância do imaginário do dramaturgo, 

bem como o cuidado de contar os pormenores. E, mesmo que a rubrica seja enfática 

àquilo que a peça intenta, é importante para o desenvolvimento da cena nos textos 

literários. 

Sob esse enfoque, García tem o cuidado de apresentar ao leitor um cenário 

detalhado, mostrando a organização das personagens e as suas vestes, para 

facilitar a identificação de quem é o visitante inglês e quem são as personagens 

locais. Ao descrever outros “pesoeiros levan vestes marinheiras”, (GARCÍA, 1996, p. 

1) pode estar designando as personagens locais, isto é, as personagens galegas.  

O dramaturgo também atenta para a luz que ilumina o ambiente, inserindo o 

detalhe com delicadeza: “unha luz vai iluminando todo o escenário, lentísimamente” 

(ibidem, p. 1) e, dessa forma, assegura ao leitor o ambiente da peça.  

É claramente visto que a rubrica é parte fundamental para aprofundar a 

compreensão do texto teatral pelo leitor. Nesse processo, no segundo ato, o 

dramaturgo esclarece pela rubrica como ficará o cenário na ação: “Fican os tres no 

mesmo cuarto. Entre Don Xurxo e o Trava hai un clima de diálogo. Don Xurxo saca 

a capa e o Trava senta nun dos cubetes máis altos batendo cos pés nos beirais”. 

(ibidem, p. 9).  

Partindo da ideia de que a rubrica é parte fundamental para compreensão da 

peça, a didascália é outra indicação cênica tão importante quanto. Ela representa no 

texto teatral o sujeito autor, pois é, em resumo, o próprio autor do teatro, cabendo a 

ele atribuir nomes, indicar gestos e ações das personagens na cena.  

Na peça A Proclama as didascálias se apresentam, na primeira fala, quando o 

escritor atribui ao personagem uma determinada ação: 

 

Alcalde de Fisterra – (Demanda calma batendo coas botas no chao) Todos 
os cidadáns de Fisterra saben e recoñecen que este da capa é o rei Carlos 
e o do abrigo é o príncipe Bastíán. (GARCÍA, 1996, p. 2) 

 

Como podemos observar, as personagens são elementos que prescindem da 

figura do narrador, sendo este o processo básico de comunicação verbal entre duas 

ou mais pessoas.  
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Conforme apresentado, para uma melhor compreensão do texto escrito o 

autor disponibiliza ao leitor as indicações cênicas, que são a rubrica e as didascalias 

já tratadas no texto. A terceira e última indicação é o monologo interior, que consiste, 

basicamente, em retratar o pensamento das personagens, que se transformam em 

“falas internas”. Para essa última indicação cênica, selecionamos a peça O Proceso 

a Lucía Fidalgo, porque há vários monólogos interiores, marcados por diferentes 

personagens. Escolhemos alguns deles, pois entendemos que estes assuntos são 

as “falas internas” e não poderiam ser ditas em voz alta, portanto, García opta pelo 

monólogo interior, para aproveitar e demonstrar a intolerância relativa a algumas 

falas. O autor, do mesmo modo, explora essa indicação cênica para representar a 

hipocrisia que, muitas vezes, cerca os espaços religiosos, a dominação e a 

disciplina. Diante de tal constatação, García sugere que, neste caso, seria mais 

prudente pensar.  

Com base nesse raciocínio, o primeiro monólogo interior que apresentamos 

não poderia ser dito em voz alta, porque se acredita que sejam segredos de 

bruxarias: “Ventosa – eu ben sei que a carne de gato negro esperta candores e 

ardores en todo no que escurece as nosas apetências sexuais (pensa)” (GARCÍA, 

2017a, p.19). 

O segundo monólogo interior se refere ao pensamento de Belcebú, uma 

personagem que representa na peça o Prior da Igreja, que ao ser questionado por 

estuprar três mulheres, na mata, às margens do Rio Portizó, pensa em mentir que – 

“estaba a procurar flores de uceira para adornar o altar” (pensa) (GARCÍA, 2017a, p. 

33). 

Para caracterizar o terceiro monólogo, escolhemos três falas mediadas pela 

dominação da personagem Lucía Fidalgo – “Nós tamén andamos de negro, a regra 

imposta é andar de negro (pensa)” (GARCÍA, 2017a, p. 19). Isso mostra que, em 

muitos momentos da peça a personagem preferiu pensar, evitando algumas 

declarações, a fim de se proteger da fogueira, como notamos quando Lucía é 

questionada se conhecia senhor Calviño, mas somente em pensamento: “-Sei, si 

señor” (pensa). (ibidem, p. 79). Da mesma forma, Lucía Fidalgo, ao ser interrogada 

pelo tribunal de ter atirado feitiçarias aos porcos, ela respondeu que nesse dia o 

dono dos porcos tentou violar-lhe e ela avançou nele para se defender, nada 

fazendo aos porcos. Quando a personagem Fiscal pergunta se ela foi violada, Lucía 
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Fidalgo pensa; “– Nón! Eu só fago amor con quen me agrada e respecta (pensa)”. 

(ibidem, p. 81). 

Esses monólogos interiores permitem um conhecimento a ser utilizado como 

ferramenta do autor para o ator e para o leitor. Em consequência disso, trouxemos 

tais diálogos interiores encontrados nas peças de García, que possivelmente utilizou 

desta técnica teatral para denunciar as duas personagens (Belcebú e Lucía Fidalgo) 

que ocupam posições sociais diferentes, e como estas definem seu posicionamento, 

uma revelando hipocrisia, e a outra, a submissão.  

Pautando-se no viés ideológico do autor, levantamos algumas temáticas nas 

dez peças de Xosé Lois García, relacionadas à cultura popular, ao anticlericalismo, 

às mulheres, à natureza e aos relacionamentos sociais. Estas serão discutidas em 

suas peças com o objetivo de demonstrar que o teatro se apresenta como um 

instrumento que, em um contexto geral, registra os elementos linguísticos, os 

costumes, as tradições, a religião, os espaços rurais de Galiza, os dogmas religiosos 

e a dominação tanto religiosa quanto política.  

 

3.4  Representação da Cultura Popular  

 

Desde os Cantares Gallegos, de Rosalía de Castro (1863), até Alfonso Daniel 

Rodrigues Castelao (1886), a cultura popular é elemento representativo na literatura 

galega, e apresenta-se na poesia, na prosa, no drama,   caracterizando-se pela 

riqueza linguística, sendo difundida nos ambientes campesinos e na fala popular. Tal 

como Castelao destacou em 1934 no prólogo a Antre dous séculos, de Xerardo 

Álvarez Limeses: “[...] porque certamente o instinto popular é a única reserva con 

que conta a Arte para non morrer de Cencia e para que volva a cumplir a súa função 

social”. (VILAVEDRA, 1999, p. 182). 

 Essa tendência popular, da qual fala Castelao, se apresenta nas 

personagens de García, pois elas advêm das classes populares, e em sua maioria, 

trabalhadores. Compreende-se que o linguajar popular é um forte elemento de 

pertencimento e identificação que o escritor tem para com o povo, e a sua voz liberta 

de tabus quando, frequentemente, por meio das personagens, apresenta 

expressões como: Carallo, puto, fodón, demo, porras, puteria, conforme notamos na 

fala de Merexilda - (Ergue a saia e bate coas duas mans nas nádegas, 



71 
 

mostrándollas ao XECAS.) – Aquí neste oreficio está o sacha, cóllea. Vem e mete a 

mam aqui, putañeiro.  (GARCÍA, 2009a, p. 07). 

Levando em consideração esses aspectos, podemos afirmar que García, nas 

insistentes demandas de valorizar o rural e o trabalhador galego, transforma a fala 

popular em matéria-prima para as peças, valorizando a linguagem autêntica do rural.  

Essa autenticidade é representada na peça A Feira do Cinco, tendo como 

espaço cênico o município de Chantada, onde aconteciam, em todos os meses, 

entre os dias 5 e 21, duas importantes feiras chantadinas, conforme a fotografia 1.   

Fotografia 1 – Feira Chantadina - Fonte: GARCÍA (2019) 

 

Para situar a sua peça teatral, García escolheu a feira que acontece no quinto 

dia do mês e nomeou sua peça, representando A Feira do Cinco. Segundo Torres 

(2015), esta peça é, para os chantadinos que viveram nos anos 50, uma 

oportunidade de relembrarem os anos de ditadura. Nela, García registra a tradição 

das feiras populares, representa a miséria, a repressão e a injustiça que vivia o 

povo, condição que os obrigava a vender nas feiras peixes, frutas, queijos, peneiras 

e até veneno para ratos. Na fala, o Vendedor de Velenos diz: O Rápido! Veleno O 

Rápido para matar ratos e toupas! O Rápid non deixa mostras de violencia. (Pausa). 
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Esnaquiza aos máis fachendosos, ladroeiros e encobertos ratos e toupas! (GARCÍA, 

2009a, p. 10).  

A peça desenvolve um assunto trivial, e com humor apresenta duas classes 

que se opõem entre si: a campesina, que se apresenta com três personagens, a 

labrega mais o rapaz, seu filho e o labrego, e a do mundo comercial de vila - 

representada por uma ampla relação de feirantes. Todos formam e representam a 

classe popular.  

Há também na peça D. Ricardo, que castiga os “pecadores” com muitas 

Aves-Marias e Pai-nossos e recorre à guarda civil quando é afrontado por algum 

popular: 

 

D. Ricardo – Ti hoxes vas de saber quen son eu e que miliagres son capaz 
de facer. Se lle pido ao Señor que veñan os beneméritos de contado que 
aparecen. (Pecha os ollos e ergue a ollada ao ceo). Mira quen me envía 
Deus para que se encarguen das túas falcatruas. (Aparece a garda civil). 
(GARCÍA, 2009a, p. 13). 

 

Nota-se na fala de D. Ricardo a ironia ao conferir a Deus o milagre de fazer 

aparecer à guarda civil, justamente no momento em que os vendedores o afrontam.  

García registra a fala campesina, uma linguagem alterada a cada dia pelas 

novas formas de comunicação e, por isso, enfatizamos a importância em armazenar 

a originalidade das falas das pessoas de Merlán e de Chantada. A fala, mesmo 

quando recriada em textos dramáticos que, obviamente, não asseguram os seus 

elementos, contribui para a representação que leva à reflexão acerca da vida social 

e o modo de falar do povo rural. 

A peça Feira do Cinco também é um registro do povo, na voz da Vendedora 

de Queijos; contudo, a propaganda carrega uma ideologia que prega maior 

valoração de determinado produto, se consumido pelos ricos.  

 

- Merque, señora! Señoriña fermosa, merque! Merque este queixo curado 
nos ventos do Norte de Monterroso. Queixo de xovenca. O primeiro queixo 
de xovenca parideira do val da Ulloa. Queixo do bo banquete de ricos, de 
cregos e mangantes. (Olla polo baixo para todas as bandas). (GARCÍA, 
2009a, p. 9). 

 

Na sequência, as falas das vendedoras de peixes reforçam a ideologia que 

atribui maior valor ao produto, em conformidade com o status econômico do seu 

consumidor, trazendo para o contexto nomes dos monges de Oseira dos mosteiros 
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medievais, que tiveram grande importância econômica e social, como Quiroga 

Palacios, arcebispo de Santiago. Estes nomes, além da crítica que subjaz, serviram 

como propaganda para uma população que se organizou nas feiras para enfrentar a 

miséria: 

 

Peixeira 1 – (Entoando um forte e equilibrado berro.) – Sardiñas e xurelos 
de Bueu, dos que comían os monxes de Oseira! 
 
Peixeira 2 – Peixe fresco de Cangas! O máis fino do Atlántico, o que comía 
Xelmírez, os seus cortesáns e os seus badulaques e que agora come 
Quiroga Palacios. 
 
Peixeira 3 – Veña aqui, señora, ula este peixinho. (Acenando cun peixe cara 
unha LABREGA com cesta de vimbio no brazo e leva ao rapaz pola man.) 
Faga o favor de ulir e de mirarlle os olhos de mar que tem. Aínda hoxe lle 
bulía o rabo! ... (GARCÍA, 2009a, p. 7). 

 

Em síntese, faz-se uma crítica aos religiosos, pois sugere que no seu meio 

consumiam-se alimentos de boa qualidade e, por isso, nos diálogos da peça 

acabaram servindo de propaganda para atração da clientela. 

 E no desenvolvimento das ações, ainda na primeira cena, a personagem 

Pregoeiro, em tom de escárnio, sugere a obediência das feirantes para com a classe 

alta, retratada como classe do bem sentir e do bem vestir: 

 

Pregoeiro – Atención, atención! Presten atención os feirantes e os demais 
que me queiram escoitar polo que vou dicir: por orde do Alcalde presidente 
do Concello faise saber aos de Vilauxe que deixen de vender toxos no 
Cantón, dado que se prohiben cortes e cortellos na vila por cheirar 
demasiado a estrume de porcos que molesta aos cidadáns de bo sentir e de 
bo vestir. (GARCÍA, 2009a, p. 8). 
 

Neste tom, a personagem Pregoeiro, em nome do alcalde (prefeito), comunica 

que a feira será suspensa, porque em torno dela exala um cheiro muito forte que 

perturba cidadãos mais ricos. Ele também noticia que foi descoberto quem era o 

ladrão de tomates e que “Ás doce horas vai ser apresentado ao publico desta feira 

para escarmento dos que teimam burlar a xustiza...” (GARCÍA, 2009a, p. 8). 

Pregoeiro avisa ainda que será proibida a venda de peixes e informa que deve haver 

um estudo para o translado da feira: 

 

[...] o consistório municipal estuda o traslado das peixeiras para o fondo da 
Alameda, por razóns de saúde pública e espiritual. Proíbese a venda de 
peixe polo cheiro provoca e excita á xente nova que a converte en pecadora 
e libidinosa e, sobre todo, diante desta casa de Deus. (Sinalando cara á 
igrexa). (GARCÍA, 2009a, p. 9). 



74 
 

 

 Frente a esta notícia, as feirantes passam a conversar entre si e se percebe 

um enfrentamento dos populares, que, de forma cômica e astuta, inventaram um 

homem de poder que protegeria a feira, assim que tomasse conhecimento do 

ocorrido, 

 

Peixeira 1 – Si, maña bem cediño vaise enterar don Alvarito e imos ver quen 
ri máis forte e con ganas! 
Peixeira 2 – Cando se entere don Alvarito, vai pór ao alcalde a sementar 
nabos. De boa raza é don Alvarito para nós as cousas no seu sitio. 
(GARCÍA, 2009a, p. 9). 

 

Diante das falas das feirantes acerca de don Alvarito, que participa de “comes 

e bebes com o ministro da Gobernación”, as autoridades e a guarda-civil, embora 

nunca tivessem ouvido falar deste homem, preferiram soltar o Ladrón que haviam 

prendido por ter roubado tomates e manter a feira funcionando em sua normalidade.  

O aparecimento da guarda civil na cena com os nomes de Tome e Torres é um 

retorno que García faz aos tempos da ditadura. Num contexto campesino em que 

inseriu na peça a guarda civil para relembrar o poder dos latifundiários espanhóis 

que usavam os braceros, isto é, os camponeses sem propriedade que vendiam sua 

força de trabalho. No entanto, estes camponeses em épocas em que não havia 

colheita, não tinham alternativa para sobreviver a não ser a prática ilícita (roubos). 

Para destruir com essa prática os latifundiários, 

 

criaram em 1844 a Guarda Civil, um corpo de soldados que atuou no campo 
como exército de ocupação para reprimir os camponeses. O resultado da 
ação da Guarda Civil foi a institucionalização da violência foi a 
transformação em um palco de guerrilha que se prolongaram até a década 
de 30. (MESSINA, 1994, p. 16).  
 

Notamos que o contexto histórico é contemplado na peça quando García 

coloca em cena a guarda civil e um camponês pobre que furta alimentos para 

comer: 

 

Tomé – (Ríndose e mostrando ao LADRÓN.) – Saben quen é este 
deslabazado? Se o soubesen non terían a máis mínima mágoa deste 
bandido. 
Torres – (Sacándolle a chaqueta dos ollos ao LADRÓN para que todos o 
observen.)  - Apañamollo a tempo, mais xa estaba a voltas cos tomates do 
pazo. 
Ladrón – Só me apropio de produtos para comer. 
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Tomé – (Dálle coa culata do fusil no peito ao LADRÓN e cae ao chan.) – 
Isto che pasa para que non teñas a língua longa e mentireira!  (GARCÍA, 
2009a, p. 13). 

 

O protagonismo no diálogo acima reforça o poder tirano, a violência e os 

excessos da guarda civil, confrontados pelos populares. García destaca o 

espetáculo da prepotência e da injustiça que recai sobre os mais pobres: 

 

Vendedora De Queijos - Pobre dos coitados deste mundo. A inxustiza sobre 
el. 
Cribeiro -. Este espectáculo é para amedoñarmos! 
Afiador – É o espectáculo de cada día, que nolo dan hoxe. O espectáculo 
da prepotência! (GARCÍA, 2009a, p. 13). 

 

 No final da peça, com o canto das feirantes, descobre-se que a personagem 

don Alvarito é uma invenção, um mito:  

 

Viva don Alvarito, don Alvarito 
collóns de boi e de enorme pito. 
 
Viva don Alvarito, don Alvarito 
cabeza de lobo e cara de mico 
 
Viva don Alvarito, don Alvarito 
viva este intento e este mito. 
(GARCÍA, 2009a, p. 16). 

  

Concluímos que García, com esta recriação folclórica das formas populares, 

realça a importância das culturas minoritárias, ao atribuir a elas um olhar inofensivo, 

mas que no âmbito analítico de enfrentamento representa o “fracasso” da classe 

dominante frente à sabedoria popular. Diante disso, acredita-se que a inspiração nas 

formas populares é entendida pela arte como compromisso social ou como afronta à 

dominação imposta secularmente. Nota-se que os populares compreendem quem 

dá as ordens e quem as recebe, e ao inventarem Don Alvarito não hostilizam a 

classe detentora de poder, mediados pelo discurso oculto que segundo Scott, 

 

O discurso oculto representa por definição, a linguagem – gestos, discurso, 
práticas – que é normalmente excluída do discurso público dos 
subordinados pelo exercício do poder. Desta forma, a prática da dominação 
cria o discurso oculto. Se a dominação for particularmente rigorosa, tenderá 
a produzir um discurso oculto particularmente rico. O discurso oculto dos 
grupos subordinados, por sua vez, reage ao discurso público criando uma 
subcultura e contrapondo a sua própria versão de dominação social, 
exercida pela elite dominante. Ambos são espaços de poder e de interesse 
(SCOTT, 2013, p. 60).  
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 Sob este ponto de vista, o canto dos populares pode ser entendido como uma 

desobediência dos civis, que inventaram Don Alvarito para enfrentar o poder das 

autoridades locais. A expressão “Viva”, que inicia quase todos os versos, transmite o 

festejo e materializa no imaginário do leitor a personagem misteriosa de don Alvarito, 

“cabeza de lobo e cara de mico”, bem como os festejos dos populares que, de forma 

alegre, reverenciam a alegria dos populares. 

  Igualmente, na peça O Reloxio de Merexildo compreendemos que García, 

ao apresentar personagens com uma linguagem “descuidada”, tem o propósito de 

adentrar a cultura popular para registrar elementos do rural, como o modo de viver e, 

sobremaneira, para denunciar as circunstâncias econômicas herdadas da ditadura 

franquista.  

O cenário em que a peça acontece sugere um espaço campesino, retratando 

o espaço da ação na roça, unha cociña labrega moi pobre. A peça representa uma 

família que debate assuntos do seu contexto social e a espontaneidade das 

personagens configura traços linguísticos populares:  

 

Merexilda – Castrón! Mil veces puto! (Bate no banco cun ferro de atizar o 
lume). Que muller decente se vai espalancar de pernas? (Ergue a saia e 
bate nas súas nádegas).  
  
Xecas – Media hora che vou dar de vida? Nin falar, agora mesmo che vou 
visitar o bandullo. Es unha porca neboenta. Santa Maria de Pesqueiras que 
nos acuda. (GARCÍA, 2009a, p. 7). 

 

Nota-se que a linguagem supostamente “descuidada” apresenta-se em tom 

de agressão verbal. Os insultos também se caracterizam por efeitos humorísticos, 

que descaracterizam a violência e promovem o riso. Este efeito proposto por Brecht 

sinaliza  “é necessário renunciar a tudo o que represente uma tentativa de hipnose, 

que provoque êxtases condenáveis, que produza efeito de obnubilação”. (BRECTH, 

1978, p. 17).   

 Assim, sustentamos que o caráter de ofensas, os palavrões, as brigas a que 

aludimos ao linguajar popular é atenuado pelo humor, pois a peça termina com 

músicas e danças que retomam a cultura e a tradição das festas populares com 

muita alegria: 

 

Merexilda– Escoitade bem isto, meus veciños, o que vos mostrei em pouco 
máis dunha hora e son capaz de facervos padecer e sorrir como a min me 
pete. Mais, agora recreádevos con eses foguetes de iluminaria em honra da 
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virxe de Pesqueiras. Ollade ese remuiño de zunidos de retreta. A festa é a 
dozura dos pobres; aproveitémola. (O XECAS abre a fiestra e todos ollan as 
iluminacións da festa de Pesqueiras e poñense a danzar e cantar.) 
(GARCÍA, 2009a, p. 15). 
 

 O diálogo acima permite duas interpretações. A primeira é a que expressa 

alegria, uma vez que remete à tradição das festas populares. A segunda é de 

caráter crítico, haja vista que demonstra uma família de baixa renda, que enfrenta 

problemas de diferentes ordens sociais e econômicas, mas que a festa adocica a 

pobreza, conforme as palavras de Merexilda: “A festa é a dozura dos pobres; 

aproveitémola”, aludindo ao conhecido termo “pão e circo”. 

  Observa-se, nas peças de García, importante riqueza cultural, a luz da peça 

Mirafentos, cujos elementos populares caracterizam as personagens, ainda que 

estas pertençam a classes econômicas distintas. O fato de a peça mencionar a 

Festa de San Bartolomeu leva-nos a supor que a ação ocorre em Pontevedra, 

município da Província de Galiza. O rural galego é revelado por Salustiana, quando 

fala da permanência de Don Nicanor no paço de Mirafentos: “Vostede sempre tivo 

aquela forza de endireitar as cousas polo seu sitio”. Constata-se que nela estão 

presentes os elementos recorrentes em outras peças: os populares, as pessoas do 

campo que protagonizam com a fidalguia.  

A narrativa de García a respeito do rural e do popular com linguagem simples 

e espontânea se coaduna com a de Benjamin. Benjamim afirma que “seus vestígios 

estão presentes de muitas maneiras nas coisas narradas, se não na qualidade de 

quem as viveu, ao menos na de quem as relata” (BENJAMIM, 2012, p. 222). 

Membro integrante do meio social popular, García recupera mais uma tradição de 

Galiza e a inscreve em seu teatro, a Feira das Cabras, ilustrada na fotografia 2, que 

acontece na paróquia de Merlán, em Chantada, relacionada à tradição vinícola da 

região. Em outros tempos, nessa paróquia, era costume fazer vestes de pele de 

cabra para transportar o vinho e também consumir carne de cabra cozida durante a 

colheita da uva.  
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Fotografia 2 – Feira das cabras da Paróquia de Merlán 

 

Fonte: GARCÍA (2017)            
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      A Feira das Cabras acontece há mais de um século e é mencionada na terceira 

cena da peça, quando Don Nicanor conta que conheceu o seu amor nessa feira. Em 

um clima de humor, acabamos descobrindo que sua namorada se tratava de uma 

cabra: “Decateime de que ela é de poucas palavras. Mais, mentres comía flocos, 

ollámonos e os seus ollos extasiáronme. Aloumiñei a súa cara e ela resplandeceu”. 

(GARCÍA, 2009a, p. 15). 

Nessa perspectiva, o teatro de García contribui para a valorização das 

tradições galegas por meio do registro escrito, responsável por conservar a 

diversidade e a riqueza do patrimônio cultural (tanto material, quanto o imaterial). De 

acordo com Torres (2015), “impostos polo novo tempo, senón ás politicas de 

abandono e destrución”, necessitam de conservação e proteção da riqueza singular 

da paisagem e das diversas manifestações culturais.  

Pela mesma razão, por meio das personagens, García desempenha o ofício 

de preservar os lugares e as tradições que estão se perdendo, evocando valores 

tradicionais, os quais o escritor acompanhou desde criança, o que nos permite 

afirmar que García perpetua um patrimônio cultural, pois, segundo Torres (2015), 

nada se perde nada se esquece, nada morre quando se transforma em palavra 

poética.  

 

3.5  Anticlericalismo 

 

Voltamos à metade do século XV para entender como o idioma galego tornou-

se menosprezado pela elite dominante e pelo alto clero eclesiástico, que impuseram 

o castelhano como língua oficial, ignorando o galego. Em 1490, quando Micer 

Gonzalo de Santa Maria publica a obra Vidas de los santos religiosos, dedicada aos 

Reis Católicos, reafirma o galego como língua grosseira:  

 

Delibére de poner la obra presente en lengua castellana, porque la fabla 
comunmente, mas que todas las otras cosas, sigue al império (...) Hay 
allende eso en la Castilla, como son diversos reynos en uno ayuntados, 
algunas tan groseras y ásperas lenguas como es Galizia (...). (VILAVEDRA, 
1999, pp. 82-83). 
 

No século XIX, o livro Catecismo do Labrego de Valentín Lamas Carvajal era, 

possivelmente, o único livro conhecido entre a população galega e servia como 
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ferramenta para transmitir a doutrina cristã. Esse material trazia uma compilação de 

perguntas e respostas e tinha como público-alvo os populares. 

A peça Auto do Demo e da Viñateira pode ser considerada uma resposta de 

García ao clero pela negação, no passado, do idioma galego, e ao fato do primeiro 

livro acessado pelos galegos ter sido de caráter doutrinário.  

O anticlericalismo, presente nas peças de García, de influência social e 

política, é um convite à negação da hostilidade da Igreja. Observamos que a visão 

marxista de García instaura o sagrado e o vincula às questões terrenas, quando traz 

na peça fatos já conhecidos das misérias humanas, como consequência da luta de 

classes: 

 

Demo– Mais a tolerancia tem límite. Hai unha loita entre quen manda no 
ceo e quen manda na terra. O que vós chamades de loita de clases. O 
dualismo, o ben e o mal, o lume e a auga, o branco e o negro, non son 
elementos neutros, están sempre em liorta, em contradición. Isto é o que 
me pasa a min con Deus que ti adoras. (GARCÍA, 2017b, p. 6). 

   

Nesse diálogo de dualismo, paradoxo e antíteses, a personagem Demo 

defende que o “ben e o mal, o lume e a auga, o branco e o negro, non son lementos 

neutros, están sempre em liorta”, e preconiza que esses elementos não são neutros 

e, por estão razão, quando se encontram, alteram a identidade um do outro e estão 

sempre em “contradición”. Porém, Viñateira diz que não entende esses temas, e 

Demo aconselha – “te ilustres do que non sabes. (Pausa.) O entendemento, o 

coñecemento farate libre” (GARCÍA, 2017b, p. 06).  A temática liberdade concedida 

pelo conhecimento, tão cara para García, se mistura à temática relacionada à 

opressão da guerra, na qual Demo exalta cantores que se rebelaram contra os 

poderes da Igreja e do mundo: 

 

Demo – Eran tempos malos, carraxentos e de guerra. Pero Bernal temperou 
cítara e voz rebelde. El era dos meus, fíxeno rebelde á miña medida. 
Ousado, cantou ao que ti queres que sexa cantando ás túas deidades. Mais 
Pero Bernal cantou cantiga de rebeldía contra as dinastías divina, contra os 
poderes mundanos. (GARCÍA, 2017b, p. 11). 

 

No excerto acima é recuperada a memória das cantigas que formaram um 

projeto cultural, no qual se reafirma o prestígio dos reis, por meio das Cantigas 

Medievais Galego-Portuguesas, que foram as mais belas expressões artísticas. No 
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diálogo, García recupera os tempos de Bernal que eram “carraxentos” e de guerra, 

menção do escritor que se refere aos tempos da ditadura.  

As cantigas legaram grande labor cultural realizado na corte do rei Afonso X, 

e isso fica explícito nas falas entre as personagens Demo e Viñateira. Viñateira fala 

ao Demo que “Bernal cantava à Virxe” e Demo responde “era doado cantar e 

dosificar o cântico civil partindo do relexioso, non tiña outra hipótese para o 

cancioneiro de ribeira”. Essa fala revela que o cântico partia do religioso, pois nesse 

período a Igreja e a Monarquia, disputavam o poder, e como a Virxe poderia resolver 

o impasse, começa a ser a mediadora divina, que estrategicamente incrementa o 

poder e o prestígio de Toledo, que se torna um centro de peregrinação. 

(VILAVEDRA, 1999).   

Nesse contexto de enfrentamento do poder religioso, observamos que a peça 

ironiza o poder divino, quando a personagem Demo se autodefine adaptado aos 

novos tempos e, em tom cômico, fala de sua moderna característica – “Non e sí. 

(Pensando.) Eu son um Demo democrático, liberal, adaptado aos novos tempos. 

Calquera agresión que fixese contra ti sería unha imprudencia e teria problemas cos 

meus adeptos”. (GARCÍA, 2017b, p. 6). 

Quanto ao fato de Demo ser democrático, retomaremos ao período feudal, 

pois a personagem Diabo surgiu nesse período, no qual não havia personagens 

concretas. Elas se apresentavam como Luxúria, Virtude, Deus, Anjos, Diabos, que 

eram porta-vozes dos valores que simbolizavam o bem e o mal, o justo e o injusto, 

evidentemente, segundo a perspectiva do clero e da nobreza, que eram os 

patrocinadores dessa arte. 

García, com a personagem Demo, se esquiva do teatro feudal apenas no 

momento em que representa o Demo livre e democrático, devido ao fato de que, no 

feudalismo, a personagem Diabo não tinha nenhuma livre iniciativa e cumpria 

apenas a missão em tentar os homens para o mal. No mais, o Demo se assemelha 

à personagem Diabo do feudalismo, pois o Diabo feudal sempre era vencido. 

Segundo Boal (2013), não se conhece uma peça feudal em que o Diabo seja 

apresentado como um digno adversário de Deus; embora ele apresente seus 

poderes, acaba sempre vencido, fugindo da Cruz. Vejamos como termina O Auto do 

Demo e da Viñateira: 
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Viñateira – Neste mosteiro nunca houbo decadencia. Onde estea a nosa 
Virxe nos hai decadencia. (Tápalle a boca). 
Demo – (Rindo a gargalladas). A vosa Virxe abandonouvos, agora son eu o 
dono destes muros onde viven os meus axentes, os morcegos. 
Viñateira – A Virxe de Pesqueiras. (Trata de taparlle a boca sem 
conseguillo, corre tras da Viñateira.) A Virxe de Pesqueiras non 
desapareceu e vai aparecer. 
Demo – Nunca máis aparece! 
Viñateira – Si que aparece, velaí está. (Sinala cara ao centro do presbítero e 
o Demo sae correndo). (GARCÍA, 2017b, p. 13). 

 

Nota-se que García recupera a forma do teatro feudal, destoando na 

liberdade do Demo, que se apresenta como democrático e liberal, sendo este o 

critério que acentua o humor, fazendo com que a peça não tome partido entre o bem 

e o mal, que o Demo não seja moralizante e que o riso rompa com a tradição do 

Diabo feudal, “Um teatro que seja novo necessita, entre outros, do efeito de 

distanciamento, para exercer crítica social e para apresentar um relato histórico das 

reformas efetuadas” (BRECHT, 1978, p. 66). 

O pensamento anticlerical se reafirma na peça O Processo de Lucía Fidalgo, 

na qual se conjectura que a Igreja é um dos maiores aparelhos de controle social. 

Desse modo, a crítica subjaz na peça quando se nota a constante vigilância e 

repressão que a Igreja sustenta, caso sua moralidade possa ser desmascarada ou 

ameaçada: 

 

Diego Ozores de Soutomaior – (Arroutamente dá unha puñada na mesa). 
Oidor, non sexa contumaz e non vaia por esa vía, de mesturar demos con 
priores (pausa). Volvo repetir: “O que estea libre de pecado que lle tire a 
primeira pedra, ou mesmo unha víbora”. Non hai ningunha proba diso, por 
tanto deixe sosegar o mistério. (GARCÍA, 2017a, p. 71). 

 

Verificamos, segundo análise do diálogo entre os homens da Igreja, que os 

“eleitos” se amparam nos dizeres de Cristo: “O que estea libre de pecado que lle tire 

a primeira pedra”, para camuflar seus pecados e suas faltas e, assim, continuar 

operando o poder social em sua estrutura patriarcal. Paira  no drama a religiosidade 

oficial e o seu modelo tradicional de dominação e autoridade, quando na terceira 

cena do segundo ato Lucía, na sala de condenação, é absolvida pelo Frei Juan Del 

Pozo, com ressalvas: 

 

(...) imploro que Lucía Fidalgo debe quedar de culpa, mais deben ser 
vixiados os seus andares para verificar se leva vida sa e correcta segundo a 
moral e a decencia que imploran o Santo Ofício e o Santo Concílio de 
Trento (Senta). (GARCÍA, 2017a, p. 73). 
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O último diálogo da peça, que tem como personagem Juan Rojo de Mendiola, 

apresenta o desfecho trágico dela, entendida pela igreja como missão cumprida, 

missão que condena uma mulher à morte por práticas de curandeirismos: 

 

- (Manda ao verdugo que libere do poldro de torturas a Lucía e dirixese aos 
tres membros do xurado). A nosa missión rematou, temos que recuperar as 
aparencias; recompoñer á bruxa, e enviala a unha cela no alxube e agradar 
o Inquisitor xeral da Galiza e arcebispo ditaminem sentencia. Para nos 
rematou todo. Sit laus Deo. Amén. (GARCÍA, 2017a, p. 91).  
 

Ao apresentar esses diálogos, entendemos que a Igreja interpreta as 

questões sociais geralmente baseadas em sua filosofia ideológica de dominação, e 

depois devolve ao mundo para que a sociedade reproduza o pensamento de senso 

comum fundamentado na ordem, na moral e nos bons costumes.  

3.6 Crítica ao conservadorismo  

 

As questões de ordem moral e os dogmas religiosos que sobrevivem na 

sociedade são alvo de crítica também nas peças Mirafentos e O Reloxio de 

Merexildo. Para tanto, o autor utiliza da sátira verbal para demonstrar como a 

ideologia religiosa interpela os indivíduos para transformá-los em sujeitos obedientes 

e entregues à Igreja, que mantém o conservadorismo como um instrumento de 

alienação. García nestas peças associa a crítica com o humor, aspectos que podem 

ser vistos como uma referência a Brecht: 

 

Tornando a crítica, ou seja, o grande método da produtividade um prazer, 
nenhum dever se deparará ao teatro no campo da moral; deparar-se-ão, 
sim, múltiplas possibilidades. A sociedade pode mesmo extrair prazer de 
tudo o que se apresente um caráter associal, desde que o apresentem 
como algo vital e revestido de grandeza. (BRECHT, 1978, p. 110). 

 

 E nesse contexto, as peças aludem aos velhos instrumentos de alienação, 

entendendo que o leitor do teatro precisa extrair dele aquilo que o transforme, pois 

“O público deve gozar, neste campo, de completa liberdade” (BRECHT, 1978, p. 

118). Nessa perspectiva, interpretamos que o teatro de García rejeita qualquer forma 

de tirania e demonstra que tem partido, em arte, e não pertence à classe opressora. 

Assim, pela fala de Don Nicanor, se opõe a quaisquer excessos: 
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- Se ti reparaches neste pazo fidalgo, dos velhos instrumentos de alienación 
representados nos brasóns e nesa capela desteitada, (pausa) eu impuxen a 
miña rebeldia contra todo excesso, fixen a miña acracia particular, isso é 
que me aleda. (GARCÍA, 2010b, p. 12).  

   

Nessa peça, os espaços religiosos (“pazo”), simbolicamente, apresentam os 

instrumentos de alienação, representados pelo brasão e pela capela, atributos estes 

que compreendemos serem utilizados pela Igreja para moralização do povo. De 

modo contrário, a peça aborda esses temas, permitindo que o leitor possa se 

orientar autonomamente, livre desses preceitos religiosos. Essa liberdade defendida 

no teatro de García toma proporções maiores no âmbito religioso, quando o texto 

trata do sexo como libertação plena. Essa libertação está atrelada ao conhecimento, 

porém, reconhecemos na peça, relacionada à liberdade, personagens em conflito 

intelectual, pois a peça apresenta duas mulheres, sendo que uma delas não 

compreende o sexo como uma libertação espiritual: 

 

Salustiana: Eu tamém me lembro daquel texto do libro em que se 
recomenda aos país facer amor à vista dos fillos, como um acto de 
liberdade. En que cabeza cabe esa toleada. (Pensativa e alborotada.) Dona 
Odilia contoullo a Don Hortensio e o seu pai, contestou rindo: este noso fillo 
ten o tangaraño. Non ten o tangaraño, exclamou súa mai, ten mesmo o 
demo no cérebro, no corazón e nas tripas. (Rinse os dous.) Colleu 
cruxifixos, medallas, escapulários e selou com eles o seu cuarto e as nove 
días deixouno entrar, lémbrase? (GARCÍA, 2010b, p. 8). 

 

Mediante tal diálogo, consideramos a personagem Don Nicanor como 

emblemática na abordagem artística e ideológica da dramaturgia de García; é uma 

personagem expressiva, pois dissemina o conceito do sexo como instrumento de 

libertação e de oposição ao controle social exercido pela Igreja ou pela família. 

Embora consciente de sua liberdade, se autodefine alienado e castrado ao entender 

que a liberdade que vive é limitada e utópica: Don Nicanor- (...) alienacións e 

castracións. Todo ficou nunha frustración. (Ponse a pensar). Aqueles debates pola 

utopia que fixemos neste salón foron ao lixo. (GARCÍA, 2010b, p.11). 

Contudo, no diálogo a seguir, Don Nicanor demonstra com clareza, numa 

narrativa livre, um aspecto puramente carnal, isento de preconceitos quanto ao 

comportamento sexual humano, e deixa claro que o sexo deve ser entendido como 

um elemento de libertação: 

 

 – O sexo! Ai, o sexo! (Estíarase na cadeira e sorrí). Foi miña preocupación, 
como elemento liberador do home. Incluso, como elemento social de 
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liberarnos de tantas cargas e de tantos tabus, alienacíons e castracións. 
(Pausa). (GARCÍA, 2010b, p. 11). 

 

Há, portanto, um posicionamento contrário ao discurso do sexo como pecado, 

evidenciado na Bíblia, que prega “Envergonhai-vos da fornicação, diante de vosso 

pai e de vossa mãe; e da mentira, diante do que governa e do poderoso” 

(Eclesiástico 41,21). 

Nesse particular, entende-se que a peça propõe um enfrentamento ao 

versículo bíblico na fala da personagem Salustiana que, com prazer intenso, celebra 

o sexo acentuando o número de vogais ao berrar chupa na teta, meu ponto “g” tenho 

nas tetas – “O meu punto “g” téñoo nas tetas, eu a berrarlle desesperada, mama na 

teta, mama na teta, mama teta, mama teta, mama tetaaaaaa! (GARCÍA, 2010b, p. 

12). 

A peça O Reloxio de Merxildo, por sua vez, também versa o revés do 

consenso social e religioso, bem como permite à mulher uma atitude mais atrevida - 

Maragata: Esse bêbedo non merece mellores composturas. Ela é unha libertina, 

mais oxalá fósemos todas as mulleres con esa libertinaxe para encararnos aos 

homens. (GARCÍA, 2009b, p. 7). 

Podemos observar no excerto a manifestação de uma fala com elementos 

machistas, no momento em que a personagem Maragata repreende as atitudes da 

personagem Merexilda: “Ela é unha libertina”. No entanto, na sequência, a 

personagem Maragata reverte esta fala a favor das mulheres: [...] “mais oxalá 

fósemos todas as mulleres con esa libertinaxe para encararnos aos homens” 

(GARCÍA, 2009b, p. 7). Neste processo dialógico, entendemos que há um jogo de 

pensamentos que pressupõe uma possível libertação das mulheres do jugo 

moralista e religioso. 

Na peça A feira do Cinco reforça-se a crítica à moralização que a igreja tenta 

impor aos feirantes, representada por meio da personagem D. Paulino, o Pregoeiro 

da vila: 

 

Pregoeiro – (Alporizado e incisivo). Xa que o queredes, aquí vai: o 
consistorio municipal estuda o traslado das peixeiras para o fondo da 
Alameda, por razóns de saúde pública e espiritual. Prohíbese a venda de 
peixe polo cheiro que provoca e excita á xente nova que a converte en 
pecadora e libidinosa e, sobre todo, diante desta casa de Deus. (Sinalando 
cara á igreja). (GARCÍA, 2009a, p. 9). 
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 Pelo exposto, entende-se que as providências que o consistório municipal 

pensa em tomar são concernentes à moralidade, embora a personagem atribua a 

questão do translado à saúde pública, a relevância da transferência das peixeiras 

está atrelada à saúde espiritual. Portanto, este enunciado permite concluir que na 

peça, a Igreja compreende que as pessoas que fazem sexo estão espiritualmente 

doentes, especialmente quando praticam o ato sexual nas proximidades dos 

espaços sagrados. A influência da igreja católica vem desde a era medieval, 

“recomendando” que a vida “entre quatro paredes” fosse mais recatada, enquanto 

no mundo ocidental, tudo que era relacionado ao sexo – exceto a procriação – 

passou a ser considerado pecado.  

 A partir dessa perspectiva, constatamos que as peças assinalam a 

desconstrução dos dogmas que se perpetuam na sociedade, promovendo a 

resistência á tradição religiosa. Nesse âmbito, consideramos oportuno repetir a fala 

da personagem Demo “– Te ilustres do que non sabes. O entendemento, o 

conhecimento farata libre”, (GARCÍA, 2017b, p. 6), porque, a nosso ver, resume o 

propósito das peças citadas, quando alertam para o fato da insuficiência de 

conhecimento ser o elemento impeditivo para o gozo da liberdade.  

 

3.7  Força e resistência na metáfora dos carvalhos26  

  

A peça A Cerna é um forte indicativo de que García volta às origens ao tratar 

dos carvalhos, não apenas à sua origem, mas simbolicamente de toda a Galiza, da 

identidade galega, com seus ritos e mitos, sua história de força e resistência em prol 

do povo, da língua, da literatura, já que a árvore era considerada uma planta 

sagrada dos Druidas27. A palavra carvalho, em língua gaélica28, significa “porta”, e 

                                                             
26

 O carvalho é uma planta procedente do Hemisfério Norte, localizada nas elevadas latitudes, na 
área tropical asiática e na América. É considerada uma árvore milenar e é parte das centenas de 
espécies do gênero denominado Quercus, pertencentes à família Fagaceae e outras classes 
semelhantes, conhecidas como Lithocarpus. O carvalho pode se transformar em ferramenta para as 
medições dos danos provocados pela natureza no meio ambiente, ou seja, nesta árvore eles podem 
encontrar os sinais das tempestades que se abateram sobre a paisagem na qual ela está localizada, 
pois ela é a que mais padece com os efeitos das chuvas fortes. Todavia, quanto mais exposto às 
intempéries, mais fortalecido ele sai, pois, suas raízes se arraigam ao solo a cada tempestade, seu 
tronco se revigora, e a possibilidade dele ser extraído do solo pelos temporais diminui drasticamente, 
até se anular. E assim conserva-se sólido e concreto nas florestas e bosques nos quais habita. 
27

 Druidas (no feminino druidesas ou druidisas[1]) eram pessoas encarregadas das tarefas de 
aconselhamento e ensino, e de orientações jurídicas e filosóficas dentro da sociedade celta. Embora 
não haja consenso entre os estudiosos sobre a origem etimológica da palavra, druida parece provir 
do vocábulo dru-wid-s, formado pela junção de deru (carvalho) e wid (raiz indo-europeia que significa 
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conforme a sapiência druídica, simbolizava a passagem do mundo físico para o 

mundo espiritual. Os Druidas ensinavam sua população a venerar a Natureza, 

considerada a mãe sagrada de todos os seres. 

O carvalho é uma árvore que guarda os sinais das tempestades que enfrenta, 

e é a que mais padece com os efeitos das chuvas fortes. Entretanto, essas árvores 

detêm uma característica que quanto mais tormentas enfrentam, mais fortalecidas 

saem, porque a cada tempestade suas raízes se aprofundam no solo, seu tronco se 

restaura, e a possibilidade de o carvalho ser arrancado pelos temporais vai 

diminuindo até se anular. Por esta razão, acaba se transformando em metáfora de 

resistência e longevidade, mantendo-se sólido e concreto nas florestas e nos 

bosques.  

Com base nesse preâmbulo, apresentamos outra peça de García, chamada A 

Cerna, a qual discute questões ecológicas, reflete acerca da sociedade atual e da 

destruição da natureza, tendo em seu enredo o compromisso com o meio, com o 

local e com o universal enquanto escalas integradas.  

Nessa peça, a ênfase no carvalho se deve a sua alta simbologia, como força, 

resistência e liberdade, em razão da madeira dos carvalhos ser de difícil 

decomposição e ter vida longa, característica essa que pode significar a longevidade 

da cultura galega e de sua história.  

Outrossim, na peça, o carvalho é uma árvore frondosa, opulenta, mas que 

seria cortada, por fazer sombra com seus galhos expandidos. Diante de tal decisão, 

acreditamos que os galhos expansivos do carvalho sugerem as ondas emigratórias 

do povo galego, que se intensificaram a partir do século XIX. E García rememora, ao 

mencionar que os galhos do carvalho da Paróquia de Merlan e do carvalho de 

Basán29 expandiram-se tanto - o primeiro expandiu-se para fora dos muros da 

                                                                                                                                                                                              
saber). Assim, druida significaria aquele (a) que tem o conhecimento do carvalho. [2] O carvalho, 
nesta acepção, por ser uma das mais antigas e destacadas árvores de uma floresta, representa 
simbolicamente todas as demais. Ou seja, quem tem o conhecimento do carvalho possui o saber de 
todas as árvores. 
28

 Língua pertencente ao ramo celta, da família das línguas indoeuropeias. Os celtas, vindos da 
Europa continental, introduziram-na na Irlanda e, mais tarde, na ilha de Man. Os invasores irlandeses 
levaram-na para a Escócia, cerca do ano de 500 d. C. Mais ou menos em 1300, essa língua, o 
gaélico comum, dividiu-se em dois ramos: o gaélico irlandês e o gaélico escocês. 
29

 CARBALLO DE BASÁN PEQUENO, á beira da estrada de Merlán, foi un símbolo que transcendeu 

internacionalmente. Na revista "Galicia Emigrante", publicada en Buenos Aires e dirixida por Luís 
Seoane, na páxina 9 do número 27, marzo-abril de 1957, hai un artigo titulado: "Carballo de Basán", 
no que se menciona que o seu propietario, emigrado en Montevideu levou un xermolo que plantou 
nesta cidade. O 1 de xaneiro de cada ano, celebrábase a festa laica e ecolóxica dedicada ao carballo. 
Os mozos penduraban os paraugas e as gabardinas nas súas ponlas. Un día, o terrorífico machado 
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paróquia, o segundo atrapalhava os feirantes numa tradicional feira local - que 

precisavam ser cortados. 

Compreendemos que García utiliza das metáforas para construir imagens e 

transmitir sensações, sentimentos e mensagens. A nosso ver, o carvalho pode ser 

lido como uma metáfora utilizada para comparar as emigrações que se expandiram 

para fora dos muros de Galiza, fugindo da ditadura, espalharam seus galhos e suas 

raízes, que não puderam ser cortadas, pois da mesma forma como acontece com o 

carvalho de Merlán e de Basán, os galegos resistiram, lutando opulentos nos países 

que os acolheram. A seguir, apresenta-se uma fotografia antiga desse carvalho. 

 

Fotografia 3 - Carvalho de Basán 

 

Fonte: GARCÍA (2017).  

 

Para demonstrar as lutas dos galegos nos países que os abrigaram, em uma 

ação relativamente longa, García trata do exílio na Argentina, país que escolheu 

para a peça. Nela, as personagens contam suas aventuras e de seus pais e, 

especialmente, dos encontros literários galegos em Buenos Aires: 

 

Ruda – Eu que nacín na emigración, entendo este peso de saudade que 
non é mais que o peso das sombras dunha ausência da terra nativa. 

                                                                                                                                                                                              
guindou o antigo e fermoso carballo de Basán, porque era un "estorbo" para ampliar a pista. O 
párroco, José de Castro López, denunciou nun artigo o desprezo e a mutilación deste carballo. Esta 
árbore figura nunha obra teatral ecolosica e reivindicativa. (Extraído do faceboock do escritor). 
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(Pausa). Seino polo meu pai que sempre me falaba desa súa Galiza 
inmorredoira. Das devesas e dos soutos de Merlán. (GARCÍA, 2013, p. 50). 
 

São, portanto, vários galegos que fizeram literatura fora de Galiza, que 

exaltaram sua terra e passaram à geração seguinte o amor que García representa 

na peça.  

A peça constrói uma crítica à sociedade da destruição, a qual, por motivos 

banais, de ordem momentânea e/ou movida pelo imediatismo, desmata ou derruba 

árvores emblemáticas em detrimento do novo e, em razão disso, as memórias nelas 

contidas são danificadas ou esquecidas. Esta menção credita-se à ideia de que nas 

árvores estão as infinitas memórias. 

Conforme fala da personagem Modesto: 

 

 – A razón máis poderosa é que sen as árbores, a nosa cultura, a nosa 
simboloxía, a nosa arte, a nosa arquitectura e tantas cousas nosas existen 
grazas aos arboredos. Grazas á vontade dos antigos, que as coidaron e 
cernaron, temos esta portentosa devesa. (GARCÍA, 2013, p. 31) 
 

No excerto acima, a personagem assegura que há uma maneira de preservar 

a cultura, a simbologia entre outras coisas é manter as árvores, conforme fizeram 

seus ancestrais. No que diz respeito à ancestralidade, rememoram os Druidas 

(celtas), povos que acreditavam que o “carvalho era uma árvore sagrada e por isso 

significava árvore do conhecimento”. (PLACE, 1977, p. 40). Na cultura celta, essa 

árvore era como um templo e até mesmo uma divindade, uma fusão de força e 

conhecimento, conforme enfatiza a personagem Ruda: 

 

– Evidentemente eu si. Os Celtas, quizais son o pretexto para inzar 
conciencia da nación que temos e non valoramos e que estamos perdendo. 
A nación como rexo castiñeiro em “doentes suspiros”. Velaquí a 
transcendencia dunha árbore emblemática dos galegos que os fortes ventos 
podem esnaquizar (GARCÍA, 2013, p. 39). 

 

No diálogo, ao empregar vocábulos metaforicamente, externaliza “doentes 

suspiros”, personificando os carvalhos, sugerindo seu desaparecimento das 

paisagens do mundo, e transmite um angustiante olhar de quem observa a 

destruição da natureza, relembrando os povos passados que os cultivavam 

conscientes da sua importância para a nação.  

 

Ruda - Claro Modesto, a simbiose é o misterio que ela captou e que xa 
menciona en “Folhas Novas”, nestes dous versos:  
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“Eternos bosques em donde 
sombrío misterio reina” (GARCÍA, 2013, p. 46) 

 

 Em torno da discussão dos cortes das árvores, e cantando o poema de 

Rosalía de Castro, nascem reflexões ecológicas que atendem aos desejos de 

preservação que a poeta manifestava, ao ressaltar a utilidade e os irracionalismos 

praticados contra os carvalhos, quando cantou Folhas novas. García traz os versos 

de Rosalía, na voz da personagem, demonstrando a paixão que os poetas galegos 

exprimiam de seus carvalhos. Ruda canta: “Xeografia galega, esencia que nos 

protege, conduz os versos de Rosalía: Eternos bosques em donde sombrío misterio 

reina”. (ibidem, p.46). Compreendemos que esses versos Rosalianos circundam a 

causa galega, corroboram a difusão da cultura e promovem a preservação dos 

carvalhos, reforçando a identidade galega.  

Esses atributos culturais construídos na relação direta com a natureza 

parecem estar subjacentes na personalidade coletiva de um povo que foi submetido, 

por um longo período de tempo, à violência histórica. Por essa razão, argumentamos 

que, os escritores procuram de forma artística resistir e declarar o amor à Galiza, 

fortalecendo uma identidade capaz de gerenciar de forma defensável seu 

ecossistema, como aponta a personagem:  

 

Ruda – (Meditando e paseando polo escenario.) Non pretendo dicir, quero 
afirmar. Engado algo máis, a nosa identidade, como gelegos, sempre será 
xustificada en todas as relacións co ecosistema; con todo o que transcende 
da natureza, que é a que conforma o viltal dos nosos comportamentos e da 
nosa ánima. (GARCÍA, 2013, p. 74). 

 

A propósito destas afirmações, a personagem exprime os sentimentos que 

acreditamos estarem latentes, a julgar pela relação de proximidade que García tem 

com o ecossistema rural de Galiza.  

A ação da peça segue, mencionando o escritor grego Avenpace, autor de O 

Livro das Plantas, um trabalho de Botânica que definiu o sexo das plantas. Em 

seguida, a peça recupera o estudo The Medieval Flower Book”, de Celia Fisher, 

estudo esse em que a autora explora flores em manuscritos medievais, ilustrando no 

livro cerca de cento e quarenta flores e plantas diferentes. Também recebe espaço 

na ação Pedânio Dioscórides, um autor greco-romano, considerado o fundador da 

farmacognosia. Produziu uma obra as respeito de drogas medicinais desde o século 

I até o século XVIII.   
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Notamos que García recupera os estudos medievais acerca da natureza, para 

disseminar o conhecimento dos autores medievais, relatando ainda o estudo de Ibn 

Baklarish30. Constatamos que a fala da personagem Modesto na ação corresponde 

à realidade e se refere ao Baklarish: 

 

Modesto – un enorme estudo botânico e un profundo compendio filolóxico 
por estar redactado en vários idiomas orientais. (Sorri e confirma con voz 
requintada). Un libr clasificado coma universal, que moi poucas veces se 
cita en botánica. (Pausa). Un enorme e ático monumento! (GARCÍA, 2013, 
p. 20).  
 

Em sequência, na última cena do primeiro ato, bate na porta a personagem 

Aguiar, com muitos livros, e quando o grupo verifica os títulos é surpreendido por um 

tratado acerca dos carvalhos, de Gian Battista da Monte, intitulado A Coexistencia 

Científica do Quercus Robur. A peça, na voz da personagem Ruda, passa a 

apresentar a biografia real de Gian Battista da Monte: 

 

Ruda – Mil desculpas pola miña intromisión na vosa animada e reiterativa 
conversa. (Pausa). Teño unha dúbida? (Pausa e meditando). Esse tal de 
Moetanus non sería unha desfiguración do nome Gian Battista da Monte, 
tamém conhecido por Montanus. Aínda máis nomeado por Johanes Baptista 
Montano. (Pausa e xesticulando coa cabeza). 
Modesto – Podía tratarse do mesmo, pensas bem. 
Ruda – (Pausa, como lembrando). Coido que Montano naceu en Verona, 
em 1948 e finou en 1551. Foi profesor das universidades de Ferrara e 
Padua. Nesta última cidade creou o primeiro xardín botânico de Italia.  
Modesto – Ruda, tens uma excelente memoria, de lembrarse pontualmente 
as datas. (Admirándoa). 
Ruda – Moetanus, pode ser un nome derivado do propio Montano, q quen 
se lle falsificaron moitas obras. Claro que el falou do Quercus Robus. 
Ruda – Montano foi un puro clásico. (Pausa) Home do renacemento italiano, 
humanista, médico e botânico. (Sorri). Como non me vou lembrar deste 

                                                             
30

 Este livro foca no manuscrito mais importante de uma obra médica escrita em árabe por um médico 
judeu do início do século XII na Espanha. O trabalho de Ibn Baklarish, chamado de Kitāb al-
Musta'īnīEm homenagem à sua dedicação, Abu Ja'far Ahmad (governante de Saragoça 1085-1110), 
al-Musta'in bi-llah, apresenta em forma de tabela as propriedades e usos, e nomes alternativos em 
várias línguas, de mais de 700 substâncias medicinais, com base num vasto leque de autoridades 
gregas e árabes e no conhecimento local. O manuscrito recentemente adquirido pertencente à 
biblioteca Arcadian, escrito em 1130 dC, é a mais antiga testemunha sobrevivente do texto e fornece 
informações exclusivas sobre o estado da medicina na Espanha medieval na época. O livro, 
introduzido e editado por Charles Burnett, contém oito artigos de uma equipe internacional de 
especialistas sobre a história da erudição no Kitāb al-Musta'īnī, o texto em árabe da obra no 
manuscrito da Biblioteca Arcádia, os abundantes sinônimos e glosas latinas e romances (que atestam 
o público ibérico do texto), os sinônimos siríacos (que atestam o uso de fontes do Oriente Médio por 
Ibn Baklarish) , o uso de partes de animais como medicamentos, a cultura judaica de Ibn Baklarish, 
outros manuscritos significativos do texto e a relação do texto com outros textos médicos em formato 
tabular. 
O manuscrito arcadiano dá uma ideia, por assim dizer, do diálogo intercultural que estava ocorrendo 
na Espanha medieval, onde muçulmanos, judeus e cristãos estavam envolvidos no estudo e 
disseminação do conhecimento médico. In http://www.arcadian-library.com/study-series-no-3.php.  
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nome. (Pensa). Tantas veces repetido polo profesor Gennaro Cappioli, da 
Facultade de Ciencias Naturais da Universidade de Buenos Aires, onde eu 
estudei ese apaixonado profesor de orixe italiana. (GARCÍA, 2013, pp. 24-
25). 
 

 Entre as ações, o dramaturgo delibera também a respeito da sociedade 

panteísta galega, em que reafirma o compromisso de postular de ser livre, 

entendendo que panteísmo e a identidade nacional conjugam-se. Essa interrelação 

apresenta-se na voz da personagem Consuelo: 

 

- (Pensando). Isto é o que di: “estes meus carballos definen nación. Galiza, 
unxida nos chouzais por ser nación, rexo carballo removendo a conciencia 
que nos doe”.  
Modesto – Este poema marca ben a interrelación entre panteísmo e 
nacionalismo. (GARCÍA, 2013, p. 75). 

 

Na ação seguinte, a peça retorna aos tempos medievais, e chega até o 

presente do leitor, com as falas das personagens Peruano e Modesto, quanto às 

abelhas que se abrigavam nos troncos dos carvalhos:  

 

Peruano – Que sería dese mel sen os interiores do carballo de Basán. Por 
iso as abellas intelixentes rexeitan das colmeas e fan acomodo no corazón 
do carballo. 
Modesto – (Finxe que come). Este mel é unha luxuria. Quen lles dese 
probar este mel a reis, príncipes e magnatas. Venderían todos os seus 
territorios por probar unha lambedela como esta. (GARCÍA, 2013, p. 69). 

 

Conforme descrito, entendemos que García trouxe o mel para a peça, arrolando na 

cena reis e rainhas, porque na Idade Média o único adoçante conhecido pela 

nobreza era o mel. O humor em García se revela na resposta que a personagem 

Peruano dá à personagem Modesto: “– Que se fodan os reis, as raiñas, as 

princesas, condes e duques. Non son dignos de comer o mel do carballo de Basán”. 

(GARCÍA, 2013, p. 69). 

 A peça condena as marcas de violência, no meio ambiente, deixadas pelo 

homem ao longo de sua existência. O desprezo do escritor às ações brutais que 

anulam a existência dos carvalhos é compreensível, quando se nota o respeito que 

García manifesta ao adjetivar os carvalhos no poemário Do Faro ao Miño (2005), no 

poema intitulado Os Carvallos.  
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Inzados no sangue dos bardos 
a terra amasouvos, 
sinxelamente amouvos 
para ser en nós benquerencia. 
Delicadas sombras de confrades, 
vindas de oráculos druídicos, 
onde nosa ánima repousa 
en vosos iniciáticos idílios. 
(GARCÍA, 2005, p. 211) 

  
 

3.8  Bruxa, pobre e esmoleira: a mulher que se tornou arte.  

 

 Em 2010, García, o poeta das terras de Merlán, publica Petroglifia, na qual 

aborda uma manifestação artística acerca das mulheres e homens de sua terra, 

denunciando as injustiças e o compromisso do escritor com as classes populares. 

Indiferente ao moderno ou àquilo que os tempos ditam como moda, permanece na 

literatura de denúncia, posiciona-se contrário aos intolerantes, torturadores e 

assassinos que derramaram sangue do povo Chan. Em Petroglifia, o autor 

apresenta um poema combativo, intitulado A Bruxa de Sanmartiño de Anllo, e rende 

homenagem a Lucía Fidalgo, e, liricamente, abre caminho para descrever a barbárie 

humana: 

 

Lembrada e honrada sexas 
nobre e orfameiga 
de San Martiño de Anllo. 
No século XVII purgada, 
con cruz e tralla lacerada, 
para o lume verde apta 
marcada polo inquisidor, 
Ozores de Sotomaior, 
levitandomortalla en Santiago. 
Atormentada en ferro liso, 
en lume e xofre ascendente. 
Pompa delirando funeral 
en boca de inxuria velenada, 
con cornamentamitrada. 
Lascivos dentes sinistros 
de clérigos, cóengos e bispos, 
fardando con espada cruciforme, 
batendo incenso en botafumeiro. 
Fogueira para torrisco fresco, 
Lucía xemendo, tremendo, babeando, 
tormento con oración e procesión. 
Xuntoiro asasino procurando trofeo 
na simpleza, na pobreza 
de quen pide esmola e chora. 
Lucía Fidalgo! Lucía Fidalgo! 
Non tiña castrón nin falaba con gato. 
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Douscentos azoutes expurgando 
pecados en Compostela e Anllo. 
Lucía Fidalgo! Lucía Fidalgo! 
Lembrada sexas en brado 
debruzado estou, teimado, 
sobremeiga, bruxa emeigallo. 

(GARCIA, 2010c, p. ). 

 

Este poema, carregado de sentimento, dor e desespero, sob a voz poética de 

García, eleva o tom quando representa a igreja ”Pompa delirando funeral” e, 

cadencia em tom de misericórdia, quando fala “na simpleza, na pobreza de quen 

piede esmola e chora”. O autor vai descrevendo terno e triste e, no final, insere-se 

no poema “debruzado estou teimado”. Neste verso, pressupomos que um poema 

não bastaria para homenagerar a moça chan, e  por isso, García escreve a peça 

teatral intitulada O Proceso a Lucia Fidalgo.  

Esta peça já foi apresentada numa leitura dramatizada em Galiza, pelos 

componentes da Escola Municipal de Teatro do Sober, conforme a figura 5. 

 

Figura 5 – Anúncio da peça O proceso a Lucia Fidalgo 
 

 

Fonte: GARCÌA (2017) 
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A peça O Proceso a Lucia Fidalgo está inserida no contexto histórico do 

século XVII, e elucida algumas questões das mulheres consideradas hereges e, por 

essa razão, condenadas a morrer nos incêndios da Inquisição espanhola. 

  Essas mulheres, no final da Idade Média, frequentavam seitas que 

questionavam o poder dos homens, e por não manterem vínculos com nenhuma 

ordem religiosa, foram consideradas perigosas. Apóstolos, Papas e a Igreja 

postulavam que a mulher deveria conservar-se em silêncio. Manter as mulheres em 

silêncio, em muitas sociedades, representava ordem, como se lê em Coríntios I: “Da 

mulher que tem um marido infiel, e consente em habitar com ele; não a dispense. 

Porque o marido infiel é santificado na mulher”, (KRAMER E SPRENGER, apud H.S, 

2007, p. 51). Então, a Igreja com seu discurso controlador e todo seu poder social, 

entendeu que quem sustentasse o contrário daquilo que ela pregava era tomado 

como herege e, ao afrontá-la, pagava com a própria vida. Do mesmo modo, as 

mulheres que enfrentavam o poder masculino eram acusadas de confraternizarem 

com o demônio: 

 

Xuíz do Coto Novo – Como dicía: de bruxaría, prostitución, de 
maledicencias, de facer ritualismo con herbas nos ríos e lume entre os 
penedos con outras persoas; potenciando reunións coa mullerada, e 
confraternizar co demo o mal de ollo  e o mal de vento. (GARCÍA, 2017a, p. 
58).  
 

Como se observa no excerto, os motivos que as levaram para a fogueira se 

coadunam com Perrot (2012), quando trata das bruxas que eram condenadas a 

morrer queimadas porque tinham a pretensão de curar os corpos, manifestavam 

uma sexualidade desenfreada, cavalgavam os homens, faziam sexo mesmo na 

idade avançada e, por esse motivo, eram acusadas de terem contato com o diabo e 

ofenderem a razão e a Medicina.  

Nos primórdios da modernidade, a Inquisição passa a perseguir essas 

mulheres e os incêndios começam a tomar vulto na Europa, sobretudo após a 

publicação de Malleus Maleficarum31 (KRAEMER E SPRENGER, em 1486, tradução 

de H.S. 2007), no qual eram descritas as feiticeiras e suas práticas. 

                                                             
31

 Esta tradução foi realizada a partir do texto espanhol traduzido por Floreal Maza. A versão original é 

do século XV, e foi escrita em latim pelos monges dominicamos Kramer e Sprenger. Procuramos 
manter a máxima fidelidade ao texto e, tampouco nos permitimos fugir dos termos e expressões 
utilizados na época; acreditamos que esta também foi a intenção do tradutor espanhol. Neste sentido 
o leitor encontrará frases com a devida construção do pensamento durante o período do medievo e; 
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 Nesse contexto insere-se a personagem Lucía, que, quando ainda menina, 

foi estuprada estando junto de sua mãe que fazia oferendas às margens do rio 

Portizó, numa noite de lua cheia de São João e de São Pedro, datas comemorativas 

que acontecem nos dias 24 e 29 de junho - Fidalga: Non intentarás marcar a unha 

criatura de trece anos, para prostrala na humillación do tumulto, para que a tachen 

de barrigana e de bruxa, como a súa mai! (GARCÍA, 2017a, p. 25). 

O diálogo revela que Lucía Fidalgo, habitando um corpo frágil, é violentada, 

mesmo que sua Mãe Fidalga tenha tentado evitar o abuso sexual, suplicando “aos 

pés truculentos do Prior, transvestido de Belzebú”.  

 A peça se assenta nos padrões sociais das feiticeiras de Barstow, que assim 

as define: “A vitima é do sexo feminino; velha, pobre, analfabeta, víuva, parteira e 

curandeira” (BARSTOW, 1995, p.37). Segundo a personagem Morte,  “Mátase aos 

poucos, discriminando a mulleres apoucadas e sen  sustento, iletradas”. (GARCÍA, 

2017a, p. 31).  

Na primeira cena do segundo ato, a mãe de Lucía Fidalgo, no leito da morte, 

conta a ela quem foi o homem que as penetrou, e quando questionada pela filha 

porque não denunciou o homem, a mãe explica:  

 

Fidalga: Denunciar ao todo poderoso prior, da orde do císter, seria unha 

falacia e ser apresadas pola soldadesca da Santa Irmandade, por orde do 

xuíz da xurisdición do Coto Novo, pertencente ao conde de Lemos e á 

monástica orde bieita de Santo Estevo de Ribas de Sil (pausa). Que 

podíamos facer ante o compadreo entre o prior e o xuíz, tan amistosos en 

furias de sexo violento? (GARCÍA, 2017a, p. 27).  
 

Como descrito, a personagem da mãe já transpassou os ciclos de se rebelar, 

sente medo da punição porque foi adestrada e disciplinada. Ao apontar o 

                                                                                                                                                                                              
suas metáforas e provérbios são em grande parte responsáveis para uma melhor compreensão da 
obra. 
Nosso árduo trabalho na tradução desta primeira parte, que consumiu vários meses em diversas 
interrupções, durante o ano de 2007, consiste em deixar o texto o mais acessível ao leitor médio, e 
para isso acrescentamos diversas notas explicativas ao longo da obra, cuja finalidade obvia, é facilitar 
a compreensão das expressões e fatos descritos pelos autores. 
Sem dúvida alguma e após várias pesquisas, é com grande satisfação que estamos disponibilizando, 
pela primeira vez na internet, a tradução em língua portuguesa, desta genial obra do pensamento 
teocêntrico medieval que, resumi em sua máxima todo esforço e deliberação aplicados pela doutrina 
da fé, para manter em “ordem” as premissas do pensamento cristão. 
Enfim, esperamos ter contribuído para expansão das liberdades individuais trazendo, concomitante a 
corrente dos dias atuais, nova luz as virtudes do cristianismo, que acreditamos melhorar à medida 
que aprende com os excessos cometidos por um pensamento obscuro e intolerante. 
Com fé em Deus e acreditando no futuro da Humanidade, apresentamos ao irrestrito leitor, cidadão 
do mundo livre da internet, nossa versão brasileira da primeira parte do Malleus Maleficarum. 
(KRAEMER E SPRENGER em 1486, tradução de H.S. 2007). 
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cerceamento da liberdade vivido por gerações de mulheres, García recortou a 

história de Lucía Fidalgo e a inscreveu em seu tempo. No entanto, o diálogo é 

contemporâneo e ajuda a entender de quem são os corpos que carregam tantos 

traumas provocados pelo poder de alguns homens, conforme afirma Barstow: 

 

A forma extrema de tortura era ser queimada viva e o símbolo mais 
horripilante do poder de alguns homens poderosos sobre todas as mulheres 
e sobre alguns homens era a execução pública na fogueira. O fato desse 
tipo bárbaro de punição ter comumente aplicado a feiticeira contribuía para 
a natureza sádica de seu tratamento, compondo a tortura sexual a que 
muitas já haviam sido sujeitadas. (BARSTOW, 1995, p. 170). 
 

Soma-se a isso a pretensão da Igreja em manter seu poder. Na peça, quando 

Lucía Fidalgo senta-se numa sala descrita como “represión e morte” (GARCÍA, 

2017a, p. 34) e, em forma de procissão, chega o “Inquisidor Xeral da Galiza, Diego 

de Ozores e Soutomaioir,” acompanhado pelo fiscal e se sentam ao lado de uma 

cruz, e tem início o julgamento: 

 

Oidor – Entón é um tema particular de conciencia (Pausa). Anticípolle que 
pola moral publica e establecida vela a Santa Igreja Católica e Apostólica e 
seus órganos de protección e defensa, como é o Santo Oficio. Pido a vossa 
mercê que se limite ante este tribunal a unha acusación xusta, desde o lado 
ordinário que corresponde á xustiza civil. (GARCÍA, 2017a, p. 58). 

 

O interrogatório segue e Lucía Fidalgo declara ter nascido em 1620, não 

saber ler nem escrever, vive de pedir esmolas e exerce a prostituição por obrigação, 

sendo molestada pelos homens e por eles obrigada a tais atos. Na sequência do 

interrogatório, o personagem Oidor questiona se Lucía Fidalgo era ciente de sua 

beleza, deveria, pois, usar véus para tapar-lhe o rosto e os cabelos e, dessa forma, 

não fosse abusada pelos fornicadores: “Oidor – “Non tenta tapar a cabeza e a cara 

con velo, para que o demo non a seduza ao pecado?” (GARCÍA, 2017a, p.42). 

 O véu tem sua história escrita desde o Evangelho até os ritos greco-romanos 

e significa dominação: “Porque a mulher foi criada para o homem e deve trazer o 

sinal de submissão sobre sua cabeça” (PERROT, 2012, p. 56). Embora o véu esteja 

inscrito sob o signo da dominação, “muitas mulheres usam para se proteger, abrigar-

se do olhar, do poder e dos homens” (id.ibid., p. 58). É nesta perspectiva que Lucía 

Fidalgo deveria usá-lo, para não atrair olhares, para não atrair os homens, e a sua 

beleza deveria ser escondida para que não fosse abusada sexualmente, conforme o 

diálogo a seguir: 
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Oidor – Vostede é consciente de ter dons de lindeza, de fina beleza que o 
demo puxo em vostede para abastecerse el e outros demos, para cubrirlla 
de vaidades e pecados. 
Lucia Fidalgo – Non señor, non son consciente. 
Oidor – Non tenta tapar a cabeza e a cara com velo, para que o demo non a 
seduza do pecado? 
Lucia fidalgo – (Pensa, pon as mans na cara e comeza a soloucar). Foi o 
propio demo o que me violou cando só tiña trece anos (pausa), bateu em 
min violentamente. 
Oidor – Mais como se chamaba ese demo? 
(GARCÍA, 2017a, p. 69). 

 

O excerto sugere que Lucía Fidalgo seja considerada culpada; por ser 

possuidora de grande beleza, atraía os homens e, por esta razão,  violentaram-na. A 

figuração da personagem não se limita, meramente, a seus deveres e suas visões, 

mas a aproximação com esta moça, por meio da peça, suscita diferentes sensações. 

Porém, a verdade é que não há um encantamento com a personagem, mesmo 

quando a peça revela a beleza de Lucía. O propósito único, seguramente, é a crítica 

de subversão. 

Com a passagem das ações na peça, o leitor pode ser levado à emoção e à 

empatia, o que é deveras comum. Todavia, uma vez entendido o teatro proposto por 

Brecht, passamos a acompanhá-lo sob outra perspectiva. Por exemplo, a exibição 

da peça Mãe Coragem, de Brecht, não visa eliminar as lágrimas daquele que a 

assiste, mas a proposta é que o espectador não chore numa empatia com a mãe 

que perde seus filhos, mas que chore de raiva daqueles que os mataram. Com isso, 

Brecht não elimina a emoção do teatro, apenas não permite que o público 

permaneça numa fusão irracional. O objetivo central de Brecht é canalizar a 

emoção, no sentido de elevar o raciocínio, para que a emoção não seja capaz de 

alienar, mas sim tornar-se um processo para transformar o homem e que, por 

conseguinte, ele possa transformar o mundo. 

Levando isto em consideração, concluímos que na peça de García, mesmo 

que em alguns momentos a empatia e a emoção pareçam inevitáveis, como em Mãe 

Coragem, as lágrimas devem correr não por compaixão à Lucia Fidalgo, mas em 

repúdio e ira à Santa Inquisição, comandada pela igreja, em nome de Deus.  

A peça também elimina a tensão quando em momentos mais trágicos García 

insere alguns elementos que atenuam a repulsa ao estupro; isso se dá quando a 

personagem Belzebú pergunta onde que a personagem Mãe Fidalga preferia que 
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este deixasse sua marca, e ela responde “No cu, coma sempre”. (GARCÍA, 2017, 

p.24).  

Em seguida, as duas personagens são estupradas, Mãe Fidalga e Ventosa. 

Tomamos conhecimento desse estupro mediante as Didáscalias (colle a Fidalga 

arroutamente e introdúcea na escuridade da xesteira, séntese uns gritos de pracer, o 

escenario fica ás escuras durante quince segundos, em tres sesións, interrompidas 

por tres resplendores de luz, durante cinco segundos). A inserção na peça dos gritos 

de pracer e o teor do diálogo entre estuprador (Belcebú) que pergunta - Renovada! 

A vítima (Ventosa) responde - Completamente renovada, gran puto! (ibidem, p. 27). 

Esta cena atenua o momento violento do estupro. 

A peça dá continuidade, e Lucía Fidalgo acusa Belcebú de violentá-la, quando 

ela tinha treze anos de idade. O tribunal pede-lhe a prova e Lucía “Saca unha teta e 

móstraá ao tribunal”.  

Na cena seguinte, Lucía continua sendo exposta à situação vexatória: 

 

Diego Ozores e Soutomaior – Quero ver esa credencial (olla detidamente a 
teta). Que delicada mama, ese inicuo Belcebú estragouna sen compaixón 
(observando). Saque a outra mama, para comprobar o desperdicio que fixo 
nesta. 
Lucía Fidalgo – (Moi confusa e con medo míraos temerosa). Teño moito 
medo con estas brincadeiras tan perigosas. 
Oidor – Lucía, saque a outra teta (pausa), decontado, non pode negarse a 
que a súa eminencia o inquisidor comprobe tamaña falcatruada (Lucía 
esconde o peito con cicatrizes e saca o outro). Vexa este tribunal a mama 
certa e ben composta, máis linda e impetuosa que a que Salomón desvela 
no “Cantar dos Cantares”, cando dixo: “Teus peitos son dúas crías 
xemelgas de gacela pastando entre lirios”. 
Fiscal – Este é un peito redondiño e compacto, que o Monte Sión envexa. 
(GARCÍA, 2017a, p. 71). 
 

Após Lucía Fidalgo ter sido, por tantas vezes, submetida a situações 

constrangedoras, é absolvida, porque não havia provas suficientes para sua 

condenação. Porém, foi submetida á vigilância e teria que seguir as regras impostas 

pelo tribunal: 

 

1º - Obedecer a doutrina e o dogma da Igrexa e as encomendas do Santo 
Oficio. 
2º - Non realizar prácticas de curandeirismo nin facer de menciñeira.  
3º - Non incorrer na libertinaxe de prácticas erótico-sexuais. 
4º - Non practicar feiticería, bruxería nin divulgar supersticións. En caso 
contrario estaría de novo nos tribunais da inquisición, mais na Suprema de 
Santiago. (GARCÍA, 2017, p. 45).  
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 Depreendemos que, diante do prepotente poder machista e patriarcal, Lucía 

Fidalgo sufoca sua verdade e renega a prática do curandeirismo para fugir da 

fogueira. Mas o juiz não aceita a absolvição de Lucía Fidalgo e se levanta exigindo 

um novo julgamento: 

 

Xuíz Do Coto Novo - Dado que Lucía Fidalgo é un mal exemplo para as 
persoas da xurisdición do Coto Novo, tan obstinada en transgredir as 
normas de bo comportamento, apelarei ao inquisidor Juan Rojo que visitará 
o Santo Oficio de Lugo o próximo marzo, para que reboque este xuízo. 
(GARCÍA, 2017a, p. 45).   

 

Na terceira e última cena do segundo ato, é marcado o segundo julgamento. 

Neste, Lucía Fidalgo nega todas as acusações, os conhecimentos curandeiros, a 

prática de rituais de magia, e pede clemência para não ser atirada à fogueira: Lucia 

Fidalgo: “non, non quero! Non quero, non quero ser queimada como ese torrisco!” 

(GARCÍA, 2017a, p. 41).  

No momento em que Lucía lutava contra as acusações, surge Eva Sen 

Paraíso, que, em nome da irmandade, tenta encorajar Lucía: 

 

 - Aquí estou, Lucía, para vingar as ousadas mentiras destes bastardos da 
luxuria, inzados na latrina e fillos de cadela tiñosa; criminosos que vulneran 
a túa inocencia! Aquí estou, en nome da irmandade, para eliminar tanta 
negrura e enxalzar a perfecta brancura. Túas torturas serán vingadas, con 
certeza! (GARCÍA, 2017a, p. 54). 

 

 O tribunal se volta à mulher vestida de preto, que faz seu testemunho em 

favor de Lucía Fidalgo e, a partir disso, o tribunal entende que Lucía Fidalgo era 

bruxa e que negava a irmandade para fugir da fogueira. Por isso, no próprio tribunal 

amarram Lucía Fidalgo, usando de tortura para que ela confessasse as bruxarias. 

Lucía Fidalgo nega todas suas atividades de magia, então é aprisionada numa cela 

para aguardar, até que o inquisidor geral da Galiza e o arcebispo a sentenciem: 

 

Juan Rojo de Mendiola – (Manda ao verdugo que libere do poldro de 
torturas a Lucía e diriixise aos tres membros do xurado). A nosa missión 
rematou, temos que recuperar as aparencias; recompoñer á bruxa, enviala 
a unha cela no alxube e agardar que o inquisidor xeral da Galiza e 
arcebispo ditaminem sentencia. Para nos rematou todo. Sit laus Deo. Amén. 
(GARCÍA, 2017a, p. 91). 
 

E Lucía, a bruxa, a esmoleira, a prostituta sofre hostilidades que vão desde a 

ofensa pessoal até a violência do estupro, pelo qual ela se redime até dos pecados 

que não cometeu para se salvar do fogo, mas a condenação não tardou a acontecer: 
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O 14 de novembro de 1650 foi ditada sentencia contra Lucía Fidalgo a ser 
paseada polas rúas de Compostela, co habito de penitente, obrigada a 
abxurar a súas practicas e a recibir douscentos azoutes, cen en Compostela 
e outros cen en Ferroños. Cun desterro de dez leguas de radio de 
Compostela, Ferroños e Madrid. Esta sentencia foi executada o 9 de 
decembro de 1650. (GARCÍA, 2017a, p. 56). 

 

Conforme descrito, Lucía foi sentenciada a receber duzentos açoites, cem em 

Compostela e outros cem em Ferroños, executados em 9 de dezembro de 1650. 

Lucía Fidalgo representa as mulheres que foram condenadas e torturadas, e 

também se inscreve no cenário daquelas milhares que foram mortas na fogueiras, 

mortes sustentadas pelos torturadores que faziam a vontade de Deus, “Eu não sou 

um torturador, eu sou um inquisidor” (BARSTOW, 1995, p180). 

 García imortalizou Lucía Fidalgo e dessa forma ela protagoniza sua história, 

sua trajetória que o tempo cênico apresentou de forma trágica e realista. Em 14 de 

novembro de 1650, Lucía é sentenciada a morrer, mas García lhe assegura a vida 

nas metáforas das artes – literatura e teatro. 

 

3.9  Relacionamentos e conflitos sociais  

 

Partimos do entendimento, explicitado ao longo desta dissertação, de que 

García pode ser compreendido como um escritor de esquerda, crítico do capitalismo 

econômico, por entender que este sistema possui contradições como a 

concentração e acumulação da riqueza associada à produção da pobreza, gerando 

alienação e autoritarismos. Este seu ponto de vista se constrói iluminando 

artisticamente o ponto de vista dos vencidos, os quais, em sua obra, relutam em 

aceitar que se “inclinem diante da pujança da história” (BENJAMIM, 2012, p.3). Para 

dar visibilidade aos contrastes e mazelas sociais, o escritor lança mão da ironia e do 

humor para estimular a crítica e a vigilância do público para com os diferentes 

problemas enfrentados pela humanidade.   

Nesse sentido, suas peças teatrais identificam elementos que sugerem que a 

classe social de baixa renda é vítima da violência de uma ordem imposta, é privada 

de se instruir em condições adequadas, porque necessita trabalhar para sobreviver.   

A recorrência desses temas pode ser vista como uma insistência em não 

aplainar os conflitos humanos e, por isso, o escritor se levanta a escrever acerca do 
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dominado, encontrando no teatro o instrumento para disseminar formas de 

resistência e de opor a dominação. De acordo com Boal,  

 

o teatro não é revolucionário em si mesmo, mas certamente pode ser um 
excelente  „ensaio‟ da revolução. O espectador liberado, um homem íntegro, 
se lança a uma ação! Não importa que seja fictícia: importa que é uma 
ação. (BOAL, 2013, p. 124). 

 

Nesse ambiente da ficção, o teatro de García sugere que a pobreza é a 

origem de todas as misérias humanas como a ignorância, a prostituição, a 

subserviência e todos os tipos de violência à qual são expostos os excluídos social e 

economicamente. Face ao exposto, acreditamos que a peça O Reloxio de Merexildo, 

ao eleger os excluídos como protagonistas apresenta nos diálogos a pobreza como 

sendo a principal causa da brutalidade, do alcoolismo e da violência: 

 

Xecas –  media hora che vou dar de vida? Nin falar, agora mesmo che vou 
visitar o bandullo. (Érguese ranqueando e busca polos recantos da casa e 
dá fortes golpes.) Así que xa presentías a túa morte. (Pausa.) Es unha 
porca neboenta. (Da uma gargalhada.) Ademais de barregana es meiga. 
Santa María te sentencias. (Pausa.)  Onde escondiches a coitela! Onde 
metiches a coitela? A coitela quere empaparse co teu sangue e tallar a túa 
carne aceda. (GARCÍA, 2009a, p. 7). 

 

Esse cenário é assentado na violência doméstica, quando “ouvem-se” os 

fortes golpes na residência do casal. Reforça-se, também, que no teatro de García 

acontece uma colisão entre o teatro da mentalidade burguesa e o teatro da classe 

baixa. Este ato é representado de forma contundente na peça Mirafentos, a qual 

apresenta três classes distintas: Salustiana, da classe subalterna e com baixo grau 

de instrução, Candorosa, doutora em arte, e Don Nicanor, um rico fidalgo. Neste 

diálogo, percebe-se que o pobre é ignorante em alguns temas devido à falta de 

instrução e, por esta razão, não compreenderá o fascínio que um estudioso 

interessado em erotismo desenvolve pelos falos e vaginas. Esta passagem acontece 

quando os três personagens discutem a respeito:  

 

Salustiana- (Ollando e finxindo) Don Nicanor, outra vez a voltas co sexo. 
Non lle chegou con falar do orgón e agora colecciona carallos e conas. 
Candorosa – Non sexa vostede ordinária. Son falos e vaxinas, non como di 
vostede. 
Don Nicanor – (Érguese violentamente) – Para de contado, Salustiana! 
(Pausa) Fai sosegar os celos! (GARCÍA, 2010b, p. 9). 
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Candorosa explica que os falos serviam as mulheres medievais como práticas 

para fecundação e é uma celebração aos instintos e afetos de grandeza 

inimaginável. Para Salustiana, as genitálias fazem alusão apenas aos apelos 

sexuais. 

Este relato nos permite supor que essa peça partilha do desejo de apontar o 

antagonismo entre os que, ao se instruírem, se libertaram, e os que não se 

instruíram, permanecem doutrinados. Outro aspecto importante ocorre no diálogo da 

peça Mirafentos, a qual apresenta um conflito de classes, que a sociedade, muitas 

vezes, compreende como natural: 

 

Don Nicanor – A miña mai botou-me do pazo. En Mirafentos non había 
pousada para sodomitas e seres satânicos. Fun parar a Salamanca, 
despois a París e por fin a Oxford. (Pensa e ri.) Ai! O Oxford dos meus 
coitos universitários. Alí aprendín o verdadeiro sentido do sexo. Freud e 
Raid fixéronme transitar pola psicanálise. 
(...) 
Salustiana – Neses dez anos eu casei e enviuvei. Foi un reencontro 
estraño, pasamos un do outro. Nunca falamos disto. (Pensativa.) El é o 
señor do pazo e eu simple mandadeira. O meu bisavô, o meu avô, e o me 
pai foron os caseiros do pazo. Unha estirpe para servir e outa para ser 
servida. (GARCÍA, 2010b, p. 13). 

 

Os diálogos expostos representam duas classes, uma na personagem de Don 

Nicanor, que circula em universidades e em espaços culturais de destaque. 

Enquanto a personagem da classe subalterna, personificada por Salustiana que, 

nascida em precárias condições econômicas, passa a desenvolver trabalhos 

manuais que lhes roubam o direito de ler, de se instruir, configurando um quadro em 

que sua liberdade permanece sempre ameaçada, restando-lhe o trabalho da 

servidão.  

Nesta perspectiva, a peça nos permite reflexões mediante o protagonismo 

das personagens que têm interesses políticos e ideológicos antagônicos.  

Levando em consideração as reflexões de Boal (2013), que considera o teatro 

um “ensaio da revolução”, fazemos uma analogia das peças teatrais de García a um 

“atentado”. Utilizamos dessa metáfora para caracterizar a rapidez com a qual as 

peças se apresentam e as implicações das motivações ideológicas. Essas peças 

teatrais “atentados” são suficientemente intensas para desconstruir alguns 

pensamentos cristalizados, conduzindo o leitor a flexibilizar seus pensamentos e 

enxergar os privilégios da classe dominante e tomar consciência de classe.  
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3.10 Critérios de pertença: uma escrita em Catalão32 

 

 A peça que analisaremos foi escrita em catalão, idioma adotado por García 

em sua imigração ainda jovem, idioma que se tornou um elemento de identidade. O 

idioma Catalão é considerado parte do patrimônio linguístico e cultural europeu, mas 

que não conta com o respeito das instituições espanholas e europeias, mesmo 

contribuindo para a preservação da diversidade linguística da Europa e do seu 

patrimônio coletivo (VILAJOANA; PONS, 2001). 

 Situada no extremo nordeste da Península Ibérica, Cataluña é a sexta 

comunidade autônoma da Espanha que, em 1977, com a morte do ditador Francisco 

Franco (1975) e o fim da ditadura, foi a primeira comunidade a recuperar a sua 

autonomia. Cataluña tem há muito tempo um governo próprio, conhecido como 

Generalita e língua própria falada pela maioria da população.  

 Segundo o jornal El país, 

 

O atual enfrentamento começou em 2010, em um momento no que a 
Espanha estava vivendo uma profunda crise econômica que afetou com 
especial virulência a Catalunha. Quatro anos antes, os catalães aprovaram 
em referendo uma nova lei autônoma (Estatuto) que ampliava os poderes 
da Generalitat e definia a Catalunha como uma nação dentro da Espanha. 
O conservador Partido Popular fez uma barulhenta campanha em todo o 
pais contra a nova lei catalã e apresentou um recurso no Tribunal 
Constitucional espanhol, o qual cortou consideravelmente o Estatuto e não 
permitiu o uso da palavra nação. Após a sentença, dezenas de milhares de 
catalães saíram às ruas para protestar na maior manifestação na 
democracia em Barcelona. A partir desse momento, a escalada do conflito 

só aumentou. (El Pais, 2017).  
 

Desde então, os catalãos que buscam a independência se esforçam para 

reunir multidões em manifestações convocadas sempre em 11 de setembro, 

                                                             
32

 O catalão é uma língua plenamente adaptada às necessidades da sociedade moderna, como fica 
demonstrado pelo fato de ser a décima nona língua com mais presença na internet; além disso, é 
uma língua com uma rica tradição literária e cultural e de grande capacidade   criativa, que a 
posiciona como a décima língua de partida entre as mais traduzidas do mundo; o número de pessoas 
residentes nos territórios onde é idioma oficial torna o catalão a sétima língua da União Europeia, 
outorgando-lhe mais peso demográfico que o correspondente às línguas oficiais de seis dos estados 
que deverão incorporar-se à União nos próximos anos. 
Mesmo que o catalão não seja idioma oficial da União, ele tem este reconhecimento num estado 
soberano (Andorra) e, juntamente com o castelhano, é assim considerado em três comunidades 
autônomas. Além disso, em 11 de dezembro de 1990, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução 
reconhecendoo seu valor. (VILAJOANA; PONS, 2001). 
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aniversário da Cataluñia, data que muitas pessoas saem para protestar pela sua 

independência como está ilustrado na fotografia 4. 

 

Fotografia 4 – Protesto pela independência em dia do aniversário da Cataluña 

Fonte: GARCÍA (2018) 

 

Com esse breve retrospecto histórico a respeito da Cataluña e seu povo, 

estamos diante das implicações ideológico-politicas alinhadas com o nacionalismo e 

com as experiências culturais de Xosé Lois García, que recupera e consolida seu 

pertencimento e sua militância contra toda a “desordem” provocada e promovida 

pelo franquismo. Sua trajetória literária em catalão tem um ponto alto por volta de 

1986, quando participa do III Encontro de Escritores Galegos, Vascos e Catalães e 

do Congresso Catalão, celebrado em Santiago. Nessa trajetória, escreve artigos 

jornalísticos recolhidos pela Revista catalana Canigó33, entre junho de 1977 e janeiro 

de 197834. 

                                                             
33

 La revista Canigó es una referencia periodística única a lo largo de su dilatada trayectoria (1954-
1983), dividida esta en das etapas bien diferenciadas. - Período comprendido entre 1954 y 1974: 
publicación mensual creada y dirigida por Xavier Dalfó i Hors, con contenidos principalmente 
culturales y de ámbito ampurdanés. (CRUZ I MORENTE, 2019). 
34

 - Período comprendido entre 1975 y 1983: semanario catalán de información general editado en 
Barcelona que a posteriori se convirtió en “Setmanari independent dels Països Catalans”. El Archivo 
de la Democracia se ha hecho cargo de la edición digital y catalogación de los 420 ejemplares 
publicados entre enero de 1975 y marzo de 1983, en la que se pueden encontrar artículos y 
editoriales que durante aquellos años de la transición sirvieron como plataforma de expresión de un 
deseo de cambio social y político que marcaría las pautas hacia la normalización cultural y cívica de 
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 No ano de 2006, publica o livro de poemas intitulado Sant Andreu de la Barca, 

cidade a qual García, por ordem laboral, viveu por um determinado tempo e para ela 

rendeu versos, carregados de lirismos; procura o essencial, o permanente, que se 

resumem nas canções do povo, nas memórias e nas palavras: 

 

Baixo as vocês de Santo André  
pronunciaremos os seus nomes 
das brancas casas de verão, 
falaremos do horizonte 
das colinas, da Roca de Droc 
e da festa de San Llop. 
 (GARCÍA apud TORRES, 2015, p. 342, tradução nossa)

35
. 

 

 Este poemário foi sua primeira escrita literária em catalão, que possui vinte e 

seis poemas, sendo que doze deles foram gravados em placas e instalados nas ruas 

da cidade de Sant Andreu de la Barca.  

Em 2012, no campo de suas publicações jornalísticas, publica em catalão 

Cróniques de Sant Andreu de la Barca, no qual descreve o povo e seus costumes. 

Em 2014, García volta a falar de Sant Andreu de la Barca, cidade banhada 

pelo rio Llobregat, na peça teatral escrita em Catalão Desguiament de Guiats 

Trobada de Rocaguinarda Don Quixot A Santa Andreu de La Barca, peça que se 

apresenta no ano de 1600. 

 García, ao escrever esta peça, apresenta de forma minuciosa informações de 

datas, nomes e lugares correspondentes à realidade local, informações 

sistematizadas no livro Recull Enciclopédic de Sant Andreu de La Barca, quando 

trabalhava em Sant Andreu de La Barca. Essa publicação foi elaborada na 

expectativa de servir como material pedagógico nas escolas que demandem 

informações históricas e sociológicas acerca da população local.   

Entendemos que García escreveu a peça mantendo algumas informações 

históricas e sociológicas, abordando fatos históricos de Sant Andreu de uma forma 

até lúdica. A peça acontece no século XVI, século no qual se formava o Conselho de 

                                                                                                                                                                                              
la cultura catalana. La reivindicación lingüística será característica de esta nueva etapa. (CRUZ I 
MORENTE, 2019) 
35 Sota les véus de Sant Andreu 
pronunciarem els noms 
de les blanques cases d‟estiu, 
parlarem de L‟horitzó 
dels turons, de la Roca de Droc 
i de la festa de Sant Llop. 
(GARCÍA, 2014) 
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Jurados de Sant Andreu, quando o governador de Barcelona era Francesc de 

Gualbes, que pertencia aos felipistas36.  

A peça exibe uma crítica aos governantes e à Igreja. Já na primeira ação há 

um desconforto gerado pela personagem cega Geralda Cordellés, que ouve a 

personagem de Pere Soler exaltar a autoridade da baronesa de Castela, e revida: 

“Imensas terras que olhamos e excelsos privilégios que não olhamos mais 

percebemos em seu cometido”. (É interrompida pelo subprefeito, Bento Majol) 

(GARCÍA, 2014, p. 8, tradução nossa)37, que a acusa de bruxa com profecias e 

falsas interpretações.  

Frisamos que a peça é uma crítica aos poderes políticos descontruídos por 

Geralda Cordellés, a que mais enxerga apesar de ser cega: “M‟agafa dolor, aquest 

astut governador sí que em fa por. (Cridant). Tinc terror de pronunciar L‟antic 

cognom Gualbes. Geralda Cordellés compreende a astúcia do governador que para 

Pere Soler é “el bon govern de la vila” (García, 2014, p. 9). Geralda também se opõe 

quando o Conselho de Jurados faz a leitura da prestação de contas com gastos por 

onze missas pelos mortos, pelo vaso sacramental e por várias luminárias. Geralda, 

por ser cega, compreende que não é necessário iluminar um ambiente para aqueles 

que mesmo tendo olhos não veem.  

 

Geralda Condellés: Que simpleza é esta de iluminar?  Para o fato do que é 
necessário agradar os olhos? (Pausa). Para aqueles de seu deus que 
irradiam todo o brilho para este olho que você tem e que você chama 
sozinho? (Gritando). Eu sou cega e tenho contentamento na iluminação que 
recebe meu cérebro. Só o meu tormento consola-me. (GARCÍA, 2014, p. 
10, tradução nossa)

38
. 

 

 Verificamos no diálogo que a personagem na condição de cega também 

coloca em questão a propagação unidirecional da luz solar, argumentando que essa 

luz ilumina o seu cérebro. Em outra cena, critica o pagamento das missas pelos 

mortos, e espantada pergunta: 

 

                                                             
36 Filipista era um termo que na Catalunha do século XVII era utilizado contra a intromissão 
castelhana (espanhola) dos reis Filipe II e Filipe III, que conspiravam para eliminar as constituições 
catalãs.   
37

 “Grans terres que es veuen i excelsos privilegis que no es veuen però es noten em la gran comesa. 
(És interrompuda pel sotsballe, Benet Majol) ” 
38

  Geralda Cordellés: Quina ximpleria és aquesta d‟il – luminar? Al fet que cal acontentar els ulls? 
(Pausa). Als del vostre Déu que irradien tot el fugor per a aquest ull que té i que crideu sol? (Cridant). 
Jo sóc cega i m‟acontenta la it-luminació que rep el meu cervell. Només el meu turment em consola. 
(GARCÍA, 2014) 
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Uma missa para todos os mortos. (Sorri e bate coa bengala no chão). Uma 
missa por todos os defuntos? Mas isso não chega a resgatar esta alma 
filipista, errante e estrambólica. Ele queima, queima infinitamente, no meu 
instinto de odiar a quem depreda o meu país e a minha língua. (Tira-se de 
joelhos ao chão, e fica em silêncio, levanta-se com uma forte risada). Diz-
me o oráculo que não há tal inferno. (Pensa). Acreditardes? (GARCÍA, 
2014, p. 15, tradução nossa)

39
. 

 

Convém ressaltar que Geralda entende que é desnecessário pagar missa 

pelos defuntos, especialmente por aqueles que depredaram seu país e sua língua, 

referindo-se a Felipe II. Na peça, Geralda conta do recebimento em 1591 de uma 

mensagem dos oráculos, prevendo a morte de Felipe II no domingo do dia 13 de 

setembro de 1598. Para a cega, esse castelhano não merece uma missa, pois sua 

alma filipina não é merecedora de reza, já que aniquilou o país e a língua de 

Geralda. De forma contundente, a peça, na voz de Geralda, investe contra a Igreja, 

quando ela afirma que as missas e as orações não salvam aquele que goza de seu 

inferno interior: “Aproveite o seu inferno interior que te devora, pensando que a 

oração e a miséria te salvam. Acredite, pelo contrário, não é feliz”. (GARCÍA, 2014, 

p. 15, tradução nossa)40.  

Na ação seguinte, a peça discute a respeito de um novo confessionário, o 

qual será uma arte no interior da Igreja. Acompanhado da ironia no diálogo, um dos 

membros do Conselho de Jurados afirma que: “Assim os nossos pecados e as 

nossas absolvições serão mais relaxantes olhando a este artesão” (GARCÍA, 2014, 

p.16)41. No instante em que as personagens falam  do novo confessionário,  da 

indústria escultórica que trabalha a estética das imagens dos santos, Geralda tem 

uma visão de imagens escultóricas com letras desordenadas, que se formam em 

sílabas e se constituem nas palavras Nyerros e Cadells42. Na ação, a tensão do 

enfrentamento e do desacordo da cega aumenta quando ela também acusa o padre 

e seus dogmas doutrinários.  
                                                             
39

 Una missa per a tols els morts. (Somriu i bat amb el pal a terral). Uma missa per a tots els difunts? 
Peró aixó no arriba a rescatar aquesta ànima filipina, errant i estrambótica. El crema, crema 
infinitamente, em el meu instint d‟odiar aqui depreda el meu país i la meva llengua. (Es tira de genolls 
a terra, queda en silenci, i s‟aixeca amb una riallada). Em diu l‟oracle que no hi há tal infern. (Pensa). 
Ho creieu? (GARCÍA, 2014, p. 15). 
40

 Gaudeix del teu infern interior que et devora, pensant que l‟oración i les misses et salven. Creu-t‟ho, 
del contrari no series feliç. (GARCÍA, 2014, p. 15). 
41

“Així els nostres pecats i les nostres absolucions es faran més relaxants mirant aquests artesant”. 
(GARCÍA, 2014, p.15) 
42

 Foram dois grupos de bandoleiros na Catalunha de finais do século XVI até meados do XVII, nos 
que participavam o clero a nobreza em estes dois bandos. Os Nyerros=porcos eram os defensores de 
Catalunha e os Cadells=cachorros que defendiam a intervenção da Castela (Espanha) filipista. Em 
aquela guerra de bandos tiveram grande repercussão em todos os estamentos sociais.  (Via e-mail 
do escritor).    
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Essa tensão é atenuada no segundo ato, pela festa de carnaval que toma 

conta da ação com o povo bailando em praça pública, mas que essa tensão, 

rapidamente, retorna à ação com a interrupção da festa carnavalesca pela 

personagem Macip: 

 

Parem! Parem, por favor! Depois da informação que vou dar, termina a festa 
e cada um irá para seu lar sem disfarce e sem máscara. (Hai um grande 
silencio). Há três horas que, non dia de hoje, 26 de fevereiro de 1603, no 
portal de Santo António de Barcelona, assassinaram com arma de 
pedrenyal  o conhecido vizinho Miguel Montmany. Com este feito acabou o 
carnaval. A autoridade jurada fará reunião e informará do sucesso. (Há 
rumores e vozes). (GARCÍA, 2014, p. 23, tradução nossa) 

43
.  

 

 O diálogo revela que na vila, Miguel Montmany é assassinado com uma 

arma, e logo Pere Soler aplica uma rigorosa lei para o uso das armas no local, e é 

informado que a vila se encontra revoltada pela morte de Miguel, primeira autoridade 

entre o povo.  

Pere Soler, conhecedor da revolta do povo, convoca Marçal Vedrera, um 

intelectual de elevada reputação para apaziguar o conflito gerado pela morte de 

Miguel e os ânimos de vingança:  

 

Pedro Soler -Apaziguando os ânimos de vingança que se posam dar na 
vossa comunidade com a gente da irmandade que participa nas coisas mais 
nobres e também pensem e participem no bando nos nyerros. Aqui si que 
queremos que você controle as paixões durante estes dias antes de dar 
sepultura a Miguel Montmay, que era muito querido entre muitos de vocês. 

(GARCÍA, 2014, p. 28, tradução nossa)
44. 

 

Nesse contexto, Marçal Vedrera, homem de grande reputação e de elevada 

intelectualidade, teve o nobre ofício de serenar os ânimos do povo.  No tocante à 

investigação do assassinato, nada deveria ser apurado, pois a classe dos Cadells 

lhe atribuiu o título de ser un bandoler, un lladre, e por esta razão era desnecessária 

a investigação. 

                                                             
43

- Pareu! Pareu, i sus plau! Deprés de la informació que donaré, s‟acaba la festa i cadescun es 
dirigirà a la seva llar sense disfrensa i sense màscara. (Hi há un silenci absolut). Fa tres hores que, en 
el dia d‟avui, 26 de febrer de 1603, al portal de Sant Antoni de Barcelona, van assassinar amb arma 
de pedrenyal el conegut veí Miguel Montmany. S‟há acabat el carnestoltes. L‟autorita jurada farà 
reunió i informarà del succés. (Hi há rumors e véus). (GARCÍA, 2014m) 
44

 Pere Soler – Apaivagar els ànims de venjança que es puguin donar en la vostra comunitat com a 
gent agermanada que participa en les coses més nobles i també pensen i participen en els bàndols 
dels nyerros. Aquí sí que volem que vostè controli les passions durant aquests dies abans de donar 
sepultura a Miguel Montmany, que era molt benvolgut entre molts de vostès. (GARCÍA, 2014) 
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Geralda entra na ação e descontrói a imagem do morto, visto como um 

bandido, ladrão, e assegura: 

 

Era o cavaleiro mais nobre que tinham as montanhas desde Sant Boi de 
Llobregat até a Roca Furadada. E o poder infranqueável que tinha em Roca 
de Droc, no morro de Susalba e no caminho do Congost. Ele beneficiou-nos 
com a sua blindagem, o povo sabe muito bem que com ele estava mais 
seguro. (GARCÍA, 2014, p. 31, tradução nossa)

45
. 

  

O diálogo, na voz de Geralda, revela que Miguel era um protetor do povo, que 

trazia segurança à população e que a igreja também tenta silenciar a respeito de sua 

morte. Isto é evidenciado pela personagem Luís Duran, que denuncia o controle 

exercido pela igreja e o serviço que presta à classe dominante “- Els curials saben 

molta cosa i I‟Església els controla tols” (Pausa). (GARCÍA, 2014m, p. 26).  

 Em seguida, as personagens discutem a respeito dos privilégios que foram 

concedidos à baronesa Ménsia por Felipe III, em 1599, por conta da exploração da 

pesca del Llobregat46. Assim, a peça continua delatando as injustiças e discute os 

privilégios concedidos à Baronesa em tom de indignação. Fleguer pergunta ao padre 

se é consciente das graves ações ordenadas pela Baronesa em fazer cobrança das 

barcas de pesca: “I vosté no diu res a totes aquestes injustícies, mossen? ” 

(GARCÍA, 2014, p. 53). Diante da indignação de Fleguer, o padre se defende 

dizendo que o silêncio era a postura correta a ser tomada: 

 

Luis Duran: - O silêncio é muitas vezes o mais contundente dos 
componentes em dar a entender aos outros a impotência diante a aflição 
dos mais vulneráveis. A raiva de não ter um pedrenyal. (Pausa). Mais a 
palavra divina de não matarás, faz adivinhar outras aventuras mais 
restáveis e benefício.  (GARCÍA, 2014, p. 53, tradução nossa)

47
. 

 

                                                             
45

 -Era el cavaller més noble que tenien les muntanyes des de Sant Boi de Llobregat fins a Roca 
Foradada. I el poder infranquejable que tenia en Roca de Droc, en el pujol de Susalba i en el camí del 
Congost. Ell ens há beneificiat amb aquest blindatge, el poble sap que amb ell estava més segur. 
(GARCÍA, 2014) 
46

 O delta de Llobregat é uma das zonas úmidas mais importantes da Catalunha. Segundo 
reportagem de uma agência de turismo em 2016, Llobregat é atualmente o lar de 20 habitats naturais 
que foram designadas áreas especiais de conservação pela UE e tem uma extraordinária diversidade 
de espécies de plantas. O Delta está perto de Barcelona e é um excelente lugar para preservação da 
fauna, além de situar-se como ponto estratégico, na rota de migração das aves.  (Informação via e-mail 
com o escritor).  
47

 Luís Duran: - El silenci és moltes vegades el més contundent dels componiments a donar a 
entendre als altres la impotência davant I‟aflicció d‟esses molt vulnerables. La ràbia de no tenir un 
pedrenyal. (Pausa). Però la paraula divina de no mataràs, fa endevinar altres aventures més rendibles 
i beneficiones.  
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 A crítica de Geralda Cordellés já não se limita em questionar as doutrinações 

da igreja e irritada diz que já não fala da baronesa: “Já não falamos de gauleses 

nem da baronesa, falamos de pão e da mortalidade”. (GARCÍA, 2014, p. 54).48 A 

crítica de Geralda recebe adesão de Marçal Vedrera ao acrescentar que a 

comunidade de Sant Andreu buscará em outras comunidades “francesas livres col-

lecta per a empara de manteniment de nes i ancians pobres”. (GARCÍA, 2014, p. 

54). 

 A segunda cena do segundo ato inicia-se com uma reunião de Nyerros em 

um grande salão. Nesse momento, um castelhano adentra aos gritos pedindo auxílio 

e, em meio ao tumulto, L‟Escolanet 49 De Polinyá orienta: 

 

Amigos fiquem assossegados, há um grande reforço de vigilância, perto de 
cento cinquenta homes que observam cada passo que estamos a dar em 
esta noite de esplendorosa lua cheia, todo fica controlado, ainda que cada 
um de vocês non o tenha percebido. (GARCÍA, 2014, p. 61, tradução 
nossa)

50
. 

 

 A cena registra o forte aparato policial que dá à classe alta toda a segurança 

necessária para que a reunião se realize. Neste ato, a personagem Don Quixote 

entra no salão em busca de auxílio e diz que em Barcelona há uma grande luta de 

classes, os enforcados abundam e os bandoleiros de Nyerros e Cadells batalham 

com indiscrição. (GARCÍA, 2014, p. 63, tradução nossa)51. 

Nesse cenário, as personagens começam a se entender com Don Quixote, e 

notamos que a fala palabra no autorizada encontra-se em contexto ditatorial. Dom 

Quixote explica que não é um ignorante em línguas, mesmo que não fale, nem 

escreva em catalão, entende o idioma e sabe quando não pode dizer algumas 

palavras.  E L‟Escolante De Polinyá explica que um homem que vive na corte e que 

entende o idioma engrandece o catalão frente a tantas incompreensões. 

Os aventureiros Don Quixote e Sancho Pança, na peça, representam dois 

homens perdidos, a peça traz para a cena as personagens que figuram no livro de 

Miguel Cervantes, um clássico da literatura espanhola. Na peça de Cervantes, a 

                                                             
48

 “Ja no parlem de Galbes ni de baronessa, parlem de pa, de suport per a la felicidat de nens voltats 
per la mortaldat”. 
49

  Crianças ou adolescentes em idade escolar 
50

 L‟Escolanet de Polinyá - - Amics entren en assossec, hi há un gran reforç de vigilância, prop de 
cent cinquanta homes que observen cada pas que es dóna en aquesta nit d‟esplendorosa lluna plena, 
està controlat, encara que cadascun de vostès no ho tingui notat.  
51

 Los ahorcados abundan y los bandos de Nierros y Cadells batallan con insiscreción.    (GARCÍA, 
2014). 
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personagem Don Quixote é um nobre espanhol com idade avançada que lê acerca 

das ações heroicas praticadas pelas personagens das novelas e decide também se 

transformar em um cavaleiro, juntamente com Sancho Pança. García recria Don 

Quixote que apresenta Sancho Pança como seu fiel escudeiro, e semelhante à 

Cervantes a peça de García, Desguiament de Guiats, reafirma a personagem Don 

Quixote como um exímio leitor, na voz da personagem de García Don Quixote: 

 

(Exaltado) Como eu poderia declinar o conhecimento da arte de cavalaria 
que admiro em minhas leituras sobre Tirant lo Blanc (Ri) de Joanot Martorell 
no enorme brio e galhardia uma simples imitação para florecer um regrado 
cavaleiro. (GARCIA, 2014, p. 64, tradução nossa)

52
. 

 

 Na sequência, a peça torna a tratar da classe pobre, no embate travado por 

Geralda Cordellés, uma mulher de forte personalidade, chamada de bruxa pelos 

homens em vários momentos da peça. Porém, quando esses homens a chamam 

para orientá-los como enfrentarão a crise que assola Sant Andreu, esta hipocrisia 

não afeta Geralda, pois ela aproveita esse pedido para demonstrar sua sabedoria e, 

assim, alicerça seus pensamentos e suas ideologias: 

 

Geralda Cordellés – Maior Rocaguinarda, tal menosprezo a uma cega, a 
uma mulher, a unha amante das liberdades do nosso Principado e 
defensora da causa dos nyerros mais pobres. (Subindo a voz). Qué é esta 
perversão, Rocaguinarda? Você quer involucrarmos em uma ação que 
mesmo não acredita nem uma criança. (GARCÍA, 2014, p. 71, tradução 
nossa)

53
.  

 

 Geralda Cordellés, ao ouvir os oráculos, acaba descobrindo que a 

personagem Rocaguinarda é um traídor e, pensativa, fala a Rocaguinarda a respeito 

dos pobres jovens que seguem e defendem o governador de Cataluña, mas 

esquecem das mortes provocadas pela injustiça social: 

 

Geralda Cordellés -Você está acurralado pela evidência e a traição. 
(Pensa). Qué é o que você vai fazer com este imenso bando de nyerros, 
moços como você que o seguem e defendem, implicados mais que você no 

                                                             
52

 - (Exaltat). Como yo podría al conocimiento y al arte de caballaría, adquirido en mis lecturas de 
alborada en Tirant Lo Blanc. (Riu). De Jaanot Martorell el enorme brío y gallardía que uno siempre 
desea imitar para florecer como un reglado caballero.  
53

 Geralda Cordellés - Major Rocaguinarda, tal menyspreu a una invident, a una dona, i a una amant 
de les llibertats del nostre Principat i defensora de la causa dels nyerros pobres. (Alçant la veu). Què 
ès aquesta preversió, Rocaguinarda? Voleu involucrar-nos en uma acció que no se la creu ni un nen? 
(GARCÍA, 2014). 
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amor por Catalunha e por dar saída as depredações da injustiça social? 
(GARCÍA, 2014, p. 75, tradução nossa)

54
.  

 

 Depreendemos que a peça é mais uma obra de resistência às posturas 

políticas e também aos interesses econômicos do estado espanhol, que deixou de 

valorizar o idioma catalão e diversas manifestações culturais. Oportuno ressaltar 

que, embora geograficamente afastadas, Cataluña e Galiza protagonizam no teatro 

de García manifestações de luta, coragem e resistência.  

 

 

  

                                                             
54

Geralda Cordellés – Vostè està acorralat per l‟evidència i la traïció. (Pensa). Què va fer amb tot 

aquest gran bàndol dels nyerros, joves com vostè que el segueixen i defensen, implicats més que 
vostè em l‟amor per Catalunya i per donar sortida a les seves depredades per la injusticía social?  
(GARCÍA, 2014). 
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4. LITERATURA E POLÍTICA 

 

Liberdade para a terra galega, liberdade para 
amar, liberdade para morrer e, talvez o mais 
importante, liberdade para dizer quando quiser, o 
que quiser, como quiser.  

(ANDYTYAS SOARES DE MOURA) 

 

Neste capítulo enfocaremos os aspectos concernentes à relação entre 

literatura e política como elemento central da dramaturgia de Xosé Lois García. Isso 

é fundamental neste trabalho porque, de acordo com Ranciére, o poder de escrever 

é, antes de ser o exercício de uma competência, uma maneira de ocupar o sensível 

e dar sentido a essa ocupação. Além disso,  

  

(...) não é porque a escrita é o instrumento de poder ou a via real do saber, 
em primeiro lugar, que ela é coisa política. Ela é coisa politica porque seu 
gesto pertence à constituição estética da comunidade e se presta, acima de 
tudo, a alegorizar essa constituição (RANCIÈRE, 1995. p. 7).  

 

Entendemos que o teatro de Xosé Lois García em sua concepção se insere 

na tradição, na qual o poder da palavra opera na ordem do discurso de maneira a 

exprimir algo e jamais ocultar. 

Segundo Rancière (1995), as variedades linguísticas na Idade Média 

responderam às exigências políticas e culturais, porém, algumas línguas, ditas de 

prestígio passaram a exercer poder sobre outras. Em razão disso, a língua oral e 

escrita passou a ser instrumento de segregação e de afirmação de poder 

(RANCIÈRE, 1995). 

Partindo desse princípio, compreendemos que as línguas com maior prestígio 

advêm dos grupos dominantes, ou seja, possuem em suas raízes fundamentos 

políticos pré-estabelecidos por uma elite econômica e cultural que exerce domínio e 

assegura o poder. Essa elite é, em resumo, originária de um grupo seleto que exigia 

o “bom uso” da língua e, por isso, ela passou a ser uma barreira para as demais 

pessoas, pois o bom uso representava um saber restrito a espaços da corte e da 

Igreja e por isso quaisquer influências provindas da plebe eram rejeitadas, como 

explica Barthes: 

 

(...) a língua está a serviço do poder, nela o servilismo e o poder se 
confundem, ela como desempenho de toda linguagem, não é nem 
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reacionária nem progressista, ela é simplesmente fascista: pois no fascismo 
não é impedir de dizer, é obrigar a dizer (BARTHES, 1997, p. 7).  

 

Por conseguinte, a língua ao longo da história tornou-se um reflexo do poder 

e para perpetuá-lo os estados centrais, associados às regiões economicamente 

mais fortes, buscaram legitimar na gramática normativa este poder, tornando-o 

absoluto por meio da escrita, dentro dos restritos ambientes de poder da época, isto 

é, as cortes e as igrejas. Conforme Gnerre, “o poder da palavra é o poder de 

mobilizar a autoridade acumulada pelo falante e concentrá-los num ato linguístico” 

(GNERRE, 1991, p. 05).  

O poder da palavra é observado na peça de García O Processo de Lucía 

Fidalgo, de forma que a autoridade da Igreja é evidenciada nos atos teatrais, não 

apenas nas falas dos inquisidores: “Oidor - a única autoridade celestial e terrea é o 

Santo Ofício, as demais autoridades están supedilatadas a el, e baixo a autoridade 

da xustiza inquisitorial” (GARCÍA, 2017a, p. 59) mas se soma à autoridade arbitrária 

dos religiosos, descrita no cenário da ação: 

 

Nunha sala lúgebre, que representa represión e morte, entra nea unha 
procesión co Inquisidor Xeral da Galiza, Diego de Ozores e Soutomaior, 
cunha cruz que coloca no centro dunha mesa, acompanhado polo fiscal e o 
oidor, cada un deles con um círio aceso que colocan na mesa a casa lado 
da cruz. A continuación o crego de esquerda da mesa e detrás deles sentan 
Lucía Fidalgo con saial sucio e remendado e cunha corda ao pescozo, 
custodiada polo Verdugo da inquisición, este vai encapuchado. (GARCÍA, 
2017a, p. 57).  

 

Assim, sabe-se que a Igreja e o clero, imbuídos de uma forte orientação 

política e ideológica, tornaram os atos linguísticos um verdadeiro filtro na sociedade, 

pois as informações chegavam com alto nível linguístico, restrito por esta razão a um 

pequeno grupo, relativamente seleto e possuidor de alta competência linguística. 

(BOURDIEU, 2010). E, de forma contrária García insere Lucía Fidalgo, pois é uma 

moça pobre e revela, na segunda cena do segundo ato que – “non sei, nen ler nin 

escibir” (GARCÍA, 2017a, p. 68). 

Esta fala se confronta com o imobilismo social que prevaleceu em toda 

Espanha, que tinha a Igreja como principal veículo de transmissão de valores e 

ideias. A ela cabia integralmente à função do ensino; somente por volta de 1933, 

com a Lei de Congregações, as entidades religiosas foram proibidas de exercer o 

ensino em territórios espanhóis (MESSINA, 1994).  
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O analfabetismo deve-se ao filtro que se dava em termos de complexidade da 

língua, dado que as pessoas da classe baixa entendiam muito pouco, ou 

praticamente nada, a respeito daquilo que lhes era dito. Nesse contexto, a literatura 

escrita acompanha o poder imposto pela classe dominante, na medida em que um 

literato, no século XVII, escrevia para a nobreza, ou melhor, escrevia aquilo que 

agradava à nobreza, ou seja, o escritor vivia em harmonia com o seu leitor, o nobre 

(GNERRE, 1991).  

Do mesmo modo, no século XIX, com o enfraquecimento da nobreza e a 

ascensão da burguesia, o escritor retratava a burguesia como uma classe advinda 

de um direito divino; desta maneira, agradava o público e assim ganhava prestígio. 

Esse mesmo escritor assistiu à emergência da burguesia financeira e capitalista, 

classe que lhe assegura certo poder, legitimando o seu discurso, conforme explica 

Bourdieu: 

 

O que faz o poder das palavras e das palavras de ordem, poder de manter a 
ordem ou a de subverter, é a crença da legitimidade das palavras e daquele 
que as pronuncia, crença cuja produção não é da competência das 
palavras. (BOURDIEU, 1989, p. 15). 

 

Assim, construíram-se espaços que influenciaram a literatura que se 

desenvolvia nesse período. Essa literatura se afasta da política motivada pela 

instauração da Segunda República, em 1848, e a proclamação da Comuna de Paris, 

em 1871. Essas revoluções acabaram malsucedidas e “marcaram o imaginário dos 

escritores, na medida em que colocaram violentamente na ordem do dia a 

separação que, de fato, havia se instalado entre o literário e o político” (DENIS, 

2000, p.199). 

A burguesia, uma vez instalada e o poder consolidado, imediatamente surge 

uma sociedade dividida, e as contradições sociais não sobrevoam os escritores que 

agora se sentem pertencer à classe dos opressores. De tal modo, a literatura 

mergulhada nesse profundo antagonismo social entra “na era do desencantamento” 

(DENIS, 2000, p. 2001). 

Denis (2000), afirma que as gerações de escritores que viveram essa ruptura, 

consumada entre a literatura e sociedade, não souberam aproveitar o momento 

histórico para tomar partido junto aos operários e continuar a desempenhar o papel 

político em favor deles. No dia 5 de março de 1852, o autor escreve acerca do 

trágico impasse que caracterizou a ruptura do escritor e a sociedade e, desse 
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ressentimento, sobrou ao Baudelaire (DENIS, 2000, p. 201) afirmar que: “fisicamente 

me despolitizou”.  

Os escritores não comunistas, como Poulaille, com sua concepção elitista da 

cultura, rebaixa a literatura escrita por operários e camponeses pobres, que 

reivindicavam o direito de expressarem, por meio da escrita, sua condição de 

sobrevivência. Estes passaram a ser, na visão elitista, um testemunho sem 

nenhuma qualidade literária. 

 Para os comunistas, no entanto, segundo Denis: 

 

(...) a literatura proletária deve estar afinada com a ortodoxia marxista: é 
preciso que ela seja praticada pelos rabcors, (rabinos) correspondentes 
operários formados idelogicamente, que recolhem testemunhos e enquetes 
sobre a condição proletária e apresentam esse material de uma forma 
politicamente idônea (DENIS, 2000, p. 251). 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, na França instalou-se por uma dezena de 

anos uma concepção do engajamento literário, tendo o seu maior representante 

Jean-Paul Sartre, sendo sem dúvida o intelectual mais importante da época. No 

entanto, não foi Sartre quem inventou o engajamento, mas foi por intermédio dele 

que se firmou entre os intelectuais uma consciência da possibilidade de a literatura 

exercer um papel social, marcando a sua relação com o mundo, convertida à causa 

do povo. (DENIS, 2000). Nesse contexto, o engajamento sartreano divulgou-se mais 

amplamente no teatro, porque a filosofia sartreana torna mais próximo o:  

 

(...) desejo de conciliar a positividade de um discurso político e ideológico 
proferido com clareza e a negatividade própria da literatura, quer dizer, a 
sua capacidade de trabalhar o implícito e o não-dito dos discursos, a fazer 
aparecer a contradição que jaz no coração das representações instituídas, 
pronta a subverter a positividade da palavra socializada (DENIS, 2000, p. 
278).  

 

A partir da visão desse autor, consideramos pertinente fazer uma reflexão 

acerca do discurso de paz que envolve a sociedade, silenciando as suas 

contradições sociais e desarticulando qualquer reação da classe que vive uma 

profunda exclusão, e alimenta o capital numa soma de forças produtivas que 

alimentam um sistema abstrato (MARX, 2002). E esta relação leva a classe menos 

favorecida a aceitar o discurso de paz que lhe oferecem, e que muitas vezes resulta 

em um processo de exclusão.  
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Essa perspectiva nos faz pensar, sobretudo, como a literatura de García se 

reveste de um compromisso político de esquerda, uma vez que ela recusa os 

padrões impostos e se impõe por meio das técnicas estéticas para problematizar 

política e ideologicamente questões da realidade social. García representa o pobre 

como alguém que se impõe, de alguma maneira, aos poderes que lhe oprimem, 

como na peça A Proclama, em que a personagem Sarinã tem a autoconsciência de 

uma mulher de fibra e de sangue batalhador: 

 

- Se eu non o tivese así xa estaría na inmundicia dos bêbados, dos lerchos 
e facciosos. Nesta vida teño claro unha cousa: son máis pobre que un 
garabullo seco e azoutado por negra invernía. Para saír de pobre só me 
interesa unha árbore en fachendosa primavera. Xa me entende? Onde non 
hai cepos non se podem facer achas! (GARCÍA, 1996, p. 9). 
 

Nota-se que García não rotula o pobre como alienado; ao contrário, suas 

escritas revelam suas misérias, afirmando por meio dos diálogos, que os pobres de 

seu teatro possuem consciência de classe e lutam para sair da pobreza.  

Toda escrita é em si uma manifestação política e, nesta perspectiva, 

passamos a considerar que toda arte surge de uma concepção ideológica do 

mundo. Para Ranciére (1995), as obras são apenas uma forma de expressão, das 

ideologias da época em que são produzidas. Conforme comenta Plehanov 

(EAGLETON, 2011, p.37), “não existe qualquer obra de arte que esteja inteiramente 

livre de conteúdo ideológico”. Essa posição permite afirmar que a literatura é uma 

espécie de ideologia manifestada em uma determinada forma artística. Mas, é 

oportuno esclarecer, que a ideologia não se assenta em um conjunto de doutrinas, 

mas 

 

(...) ela representa a maneira como os homens exercem seus papéis na 
sociedade de classes, os valores, as ideias e as imagens que os amarram 
às suas funções sociais e assim evitam que conheçam verdadeiramente a 
sociedade como um todo (EAGLETON, 2011, p. 37). 

 

Essa fragmentação das relações sociais é a consequência da fragmentação 

do próprio homem, e isto tem relação estreita com a função que a ideologia exerce 

como forma de legitimar o poder da classe dominante na sociedade. Não há dúvidas 

de que em praticamente todas as sociedades as ideias que dominam são, 

majoritariamente, as ideias da classe dominante.  
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Para Bourdieu (2010), são os sistemas simbólicos utilizados pela classe 

dominante que legitimam a dominação de outra.  

 

É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de 
conhecimento que os “sistemas simbólicos” cumprem a sua função política 
de instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que 
contribuem para assegurar a dominação de uma classe sobre a outra 
(violência simbólica) dando o esforço da sua própria força às relações de 
força que as fundamentam e contribuindo assim, segundo a expressão de 
Weber, para a “domesticação dos dominados”. (BOURDIEU, 2010, p. 11). 

 

Os conflitos apresentados nas obras literárias, imbuídas de uma forte 

orientação política e apelo social, são portadores do dever de (re) construir homens 

e mulheres, no sentido de torná-los livres de todas as formas de opressão.  

 Portanto, escrever bem significa ter à disposição um instrumento que penetra 

na sociedade com o propósito de ser um instrumento de explicitação das 

contradições sociais e políticas. Que estão numa complexa estrutura, a qual difunde 

a ideia de que o poder de uma classe sobre outras classes seja visto como algo 

natural. (EAGLETON, 2011).  

Essas formas específicas de ver o mundo têm relação com o esforço da 

classe dominante de impor o seu pensar e o seu agir. Logo, uma determinada época 

é vista como produto das relações sociais que legitima o poder daquela classe que 

possui, sobretudo, os meios de produção econômica.  

De forma contrária a esse processo, “A teoria materialista da História nega 

que a arte possa, por si só, mudar o curso da História; mas ela insiste que a arte 

pode ser um elemento ativo para tal mudança” (EAGLETON, 2011, p. 25).  

A arte como uma forma literária é resultante do movimento da sociedade, ela 

é determinada, transformada ou alterada à medida que o conteúdo muda, ela reage 

acerca do conteúdo marcando sua impassibilidade diante do “ser social” 

(EAGLETON, 2011, p. 25), isto é, conteúdo, que de alguma maneira, se encontra 

associado à forma, num entendimento dialético.  

Para Eagleton a forma é 

 

(...) sempre uma unidade complexa composta por pelo menos três 
elementos: ela é moldada em parte por uma história literária das formas 
“relativamente autônomas”, ela cristaliza-se a partir de certas estruturas 
ideológicas dominantes, (...) ela personifica um conjunto específico de 
relações entre autor e público. É a unidade dialética entre esses elementos 
que a crítica marxista se preocupa em analisar. Ao selecionar uma forma, 
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portanto, o escritor descobre que a sua escolha já está limitada 
ideologicamente. (EAGLETON, 2011, p. 54). 

  

Posto isso, compreendemos que a técnica utilizada pelo escritor já não se 

relaciona com sua habilidade no uso da linguagem, ela vem impregnada de certa 

percepção ideológica do momento histórico, 

 

(...) uma obra é vinculada à ideologia não tanto por o que ela diz, mas por o 
que ela não diz. É nos silêncios expressivos de um texto, em suas lacunas e 
omissões, que a presença da ideologia pode ser sentida de forma mais 
certa. São esses silêncios que o crítico deve fazer “falar” (EAGLETON, 
2011, p. 68). 

 

Reconhecemos que o próprio texto sofre a limitação, ideologicamente, de 

expressar aquilo que julga correto. Assim o escritor é forçado a escrever dentro dos 

limites da ideologia, apoiando-se nos silêncios ou nas lacunas que seu texto 

apresenta como um recurso inquietante, a fim de vincular a literatura à sociedade, 

nos moldes dos russos Belinski, Tchernichevski e Dobroluibov do século XIX, os 

quais acreditavam ser literatura: uma critica social e um instrumento de 

desenvolvimento social (EAGLETON, 2011).  

Neste contexto, formulamos a tese de que há um nacionalismo subjacente ao 

teatro de García, por ele exprimir esteticamente um compromisso político do escritor 

com uma Galiza autônoma, que tenha seu idioma, seus valores e sua cultura 

repeitados. Vemos com Hobsbawm (1990) que o conceito de nação − e 

nacionalismo − é bem recente, não anterior ao século XVIII, em seu sentido 

moderno. Segundo o historiador, é na Era das Revoluções, especificamente a partir 

de 1830, que o significado fundamental de nação passa a ser utilizado com a 

conotação política, podendo ser formulado com a equação “nação = Estado = povo”.  

Em muitos países a tônica nacionalista se configurou em torno da libertação 

nacional, de um sentimento antiimperialista, de um ressentimento contra 

conquistadores e exploradores, os quais, por sua vez, incentivavam as identificações 

pré-nacionais, étnicas, religiosas, etc., quando funcionava a estratégia de dividir para 

reinar.  

Entendemos que García se insere como frente de resistência da literatura 

contemporânea, com alusões a modos de vida da Galiza da época franquista mas 

não só, pois mesmo tradições mais antigas, de séculos passados são abordadas 

pelo autor, a exemplo da Conversa de Manuel María e Xohán de Requeixo no Monte 
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Faro, Entre as Neboas do Tempo (2016), em que ele recorre às tradições e às 

cantigas populares galegas para avivar a vertente costumista da literatura galega. É 

nesse sentido que defendemos a existência de um nacionalismo na dramaturgia de 

García, como expressão de um movimento de libertação, bem como uma forma de 

resgatar laços galegos quando estes formavam uma nação sem Estado. 

 

4.1  Escrever em galego: uma frente de resistência 

  

As expressões artísticas e culturais em contextos ou épocas autoritárias e 

opressoras na Galiza fizeram um simulacro nos campos artísticos e culturais daquilo 

que não podiam fazer em campo político. Dessa forma, surge a literatura de 

resistência do escritor galego, pois era uma literatura que operava dentro de uma 

nação sem estado, ou melhor, operava no mesmo espaço que o sistema literário 

espanhol, afirmando que a decisão de escrever em galego já é uma escolha política. 

Sabemos que o momento ímpar da literatura galega se deu com o rexurgimento, o 

qual não mediu esforços em prol de uma nacionalidade galega e, a respeito dela, 

construiu a identidade de Galiza, alicerçada nos elementos que identificavam o povo 

galego: língua, costumes e tradições. Assim, o nacionalismo exalta seus elementos 

identificadores, mas, sobretudo, denuncia, por intermédio de poemas, a dolorosa 

situação do povo galego. Segundo Alain Touraine, a palavra “é a arma dos que non 

podem ter unha estratexia propriamente política”. Entendemos que é esta 

consciência que leva o sistema literário galego a se colocar a serviço da sociedade 

para manutenção da identidade por meio da escrita, tornando-se ela um ato de 

resistência.   

A Conversa é a peça que sustenta o viés nacionalista como combate ao 

Estado espanhol, que utilizou na época franquista um regime ditatorial que impunha 

interesses políticos e valores ideológicos reacionários. Construída em um único ato 

e com apenas duas personagens representa dois trovadores galegos medievais, que 

articulam diálogo acerca da Galiza e dos trovadores. Esta Conversa é um canto à 

palavra, ao idioma, que tange na alma coletiva de um povo, conforme Campos: 

 

Non, non, é so Xohán de Requeixo e San Miguel, somos todos os que non 
renunciam a ese berro primordial coque fixemos a fala. Esa é a verdade 
desvelada. O teatro axuda a desvelala poñendo un espello diante para 
confrontanos coa realidade (ALFONSO CAMPOS, 2016, p. 9). 
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Xohán é uma personagem que representa os trovadores galegos que exaltam 

Galiza seus costumes, suas tradições e, sobretudo, outros poetas galegos. García 

faz uma homenagem ao trazer Xohán de Requeixo como personagem do diálogo, 

pois Xohán remete ao escritor nascido em Chantada, nos primeiros anos do século 

XIII, autor de cinco cantigas de amigo, todas as cantigas de romaria em torno ao 

santuário de monte Faro em Chantada. Este fenômeno trovadoresco revelou-se na 

primeira metade do século XIV, conhecida como Arte de Trovar.  

García recupera os trovadores galegos baseando-se em critérios temáticos, 

formais e herdados da tradição literária, e que cantam por meio da arte a paisagem 

e o povo galego. Esforça-se, sobremaneira, em manter o idioma, a exemplo de 

como fizeram seus antepassados frente à imposição do idioma castelhano, pois 

entendiam que assegurar o galego partia do entendimento de que ao adotar a língua 

dos conquistadores também seria adotar sua visão de mundo, bem como abrir mão 

da própria identidade, ou, na pior das hipóteses, tê-la profundamente alterada. 

García então dá voz a Xohán de Requeixo para demonstrar que a resistência é 

certa, quando nos deparamos com: 

 

Quen tente acubillala, esmorecela e decapitala terá a tradición do cântico 
certo que é combustión do arco-iris que viches (pausa.). Nas súas cores 
está a espada de dous gumes, para defender a orixinalidade, a creación e a 
tradicíon do noso idioma. (GARCÍA, 2016, p. 14). 

 
 

Conforme descrito, García confere poder ao seu idioma e, 

dramaturgicamente, assegura o idioma e os seus traços de identidade, garantindo a 

preservação cultural. Podemos observar que García elabora orações versificadas 

para justificar a beleza das cantigas galegas, a partir dos versos popularescos e 

pelas cantigas de amor - Manuel de María – Escóitoo moito ben (silencio). Canta 

unha canción de amor que me fai pensar..., (pensa en silencio). Xa sei! É a afamada 

cantiga de Bernal de Bonaval. É mesmo el quen a canta! (GARCÍA, 2016, p.18). 

Na ação, as personagens ouvem uma cantiga, como em um sonho, e 

reconhecem a voz do trovador Bernal de Bonaval. Bernal é um trovador galego que 

viveu na metade do século XIII, foi um dos primeiros a utilizar o galaico-português 

como língua literária. Nascido em Santiago de Compostela, mais especificamente na 

Aldeia de Bonaval, lugarejo citado com frequência nas suas composições. O poeta 

possui dezenove cantigas de sua autoria, sendo dez de amor e nove cantigas de 
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amigo; uma dessas cantigas de amor presente no diálogo que García estabelece 

entre Xohán e Manuel:  

 

Xohán de Requeixo – Cales son esas estrofas de amor passional que te 
emocionan? (...) Manuel María- Esta son, mestre Xohán, estas son! 
(GARCÍA, 2016, p. 19). 
 

As personagens ouvem a cantiga de amor cantada na voz de Bernal e 

demonstram euforia nos diálogos; surpresos e comovidos deixam a poesia 

musicalizada tomar espaço na ação: 

 

A dona que eu amo e teño de señor amostrádema, 
Deus, se vos én pracer for 
senón dádema morte. 
A que teño eu por lume destes ollos meus 
e por qué choran sempre, amostrádema, Deus, 
senón dádema morte 
(GARCIA, 2016, p. 19). 

 

Assim, García trouxe a figura do trovador que cantou as amarguras e as 

dores que legitimaram o galego, também cantou o amor, exprimindo o estado da 

alma. A presença desse lirismo trovadoresco se estende como dor, aflição, 

desgosto, porém, encontra no amor a única razão de viver.  

A cantiga que García trouxe para o seu teatro é uma das mais belas cantigas 

de amor conhecidas entre os galegos, e assemelha-se à súplica. Típica de um 

trovador que canta a respeito de um amor tão grande que se não for alcançado, o eu 

lírico prefere a morte. Nesse ambiente trovadoresco, a mulher é vista como um ser 

inatingível, uma figura idealizada, a quem é dedicado um amor sublime. 

É sabido, pois, que as cantigas de amor são escritas em primeira pessoa; o 

eu poético declara seu amor a uma dama, tendo como pano de fundo o ambiente 

palaciano. Esse tipo de cantiga mostra a servidão amorosa dentro dos mais puros 

padrões da vassalagem.  

No contexto trovadoresco, a conversa prossegue exaltando os trovadores 

galegos: 

 

Manuel María – Un tímpano iniciático, sem dúbida! (pausa). Congratúlame 
ollar o centro do tímpano, no que se vivifica a Galiza dos trobadores, segreis 
e cantores, a dos músicos populares e de tódalas danzas posíbeis do nosso 
(pausa). O onte e o hoxe van de mãos dadas. (GARCÍA, 2016, p. 20). 
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No diálogo anterior, nota-se que García recupera a característica do poeta 

Manuel María, por intermédio da ação, pois há uma forte postura política no diálogo 

relacionada à personagem Manuel María, que na vida real lutou por Galiza como 

poeta, conferencista e ativista político. Manuel María lutava pelas classes populares, 

pela identidade nacional e, sem dúvida, em defesa do idioma galego. Com estilo 

simples, apoiado em Manuel María, García elucida alguns aspectos do seu teatro, 

esclarecendo as escolhas de permanecer na escrita/produção galega. Ainda nessa 

conjunção, traz o galego Aira Nunes, trovador e clérigo que serviu ao Bispo de 

Galiza, entre 1284 e 1289.  Aira Nunes foi poeta na corte de Sancho IV de Castela. 

Nestes termos, segue a cantiga do poeta: 

 

E en Cistel, ú verdade soía 
sempre morar, dixéronme que son 
moraba í había gran sazón 
nem frade de í xa a non coñecia; 
nem o abade, outrosí, no estar 
sol non queria que fose í pousar, 
e anda xa fora da abadía. 
(GARCÍA, 2016, p. 21). 

 

Há nesses versos cantados pela personagem Manuel María uma crítica ao 

mosteiro em que Aira Nunes viveu, e em seguida a personagem Xohán de Requeixo 

explica que conhecia essa cantiga sublime, uma verdade que não podia desmentir: 

“Vivín no século de Aira Nunes e morei no císter regrado... Canta falcatruada! Dios 

me perdón, canta tolemia! ” (GARCÍA, 2016, p.21).  

Nota-se que nos diálogos realiza-se uma severa crítica à Igreja, num retorno 

às cantigas medievais, para relembrar que, na era medieval, a cultura era 

indissociável da religião. E que nesse período a Igreja controlava tudo e cultivava os 

autos dramáticos de devoção aos santos para doutrinar, e tolerava os autos cômicos 

para divertir o povo, mantendo, conforme consta na peça, o poder em meio às 

falcatruas.  

No tocante ao trovador Xohán de Requeixo, temos registro de que García 

editou e publicou um volume de poesias, o qual nomeou de Cancioneiro. Sua 

publicação teve patrocínio de comerciantes e industriais chantadinos e barceloneses 

colaboradores da homenagem ao trovador medieval Xohán de Requeixo. O poeta 

trouxe esses dois importantes trovadores galegos para seu mundo dramático, 

carregado de sensibilidade.  
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Na ação, a personagem Manuel María, ao olhar o horizonte, pensa: 

“Escollede un lugar alto, sacro e seguro para o teu cántigo”, e em seguida fala para 

a personagem Xohán de Requeixo da saudade que sente da Ribeira Sacra, das 

chairas de Sober. Em resposta, Xohán diz que a saudade que sente é “un enorme 

manto de néboa”. Nesse momento, notamos que García rende homenagem a 

Manuel María, com quem cultivou amizade desde 1972, e intitula a obra: Lectura e 

itinerario posíbel polo Terra Chá de Manuel María.  Nela, as manifestações da vida 

do campo apresentam o poeta nascido em Chantada, terra que, segundo Torres 

(2015, p.116), “moldeou á súa semellhanza e que deixou atado polo cordón umbilical 

para conferirlle atribuicións suficientes para podela captar, interrogar e, despois, 

manifestala tal como é ela”. 

Entendemos esse diálogo como uma homenagem, pois em Sonetos 

Gregorianos para Manuel María García trata a névoa como violência sobre a língua, 

escrevendo assim: 

 

(...) no mar maior violenta névoa sobre a lingua 
O remador persiste coa memoria na palavra; 
Galiza existindo na lingua de quen a fala, 
Manuel María patrón maior da nosa confraria. 
(GARCÍA, 2007, p. 175). 
 

 O vocábulo neboa também se apresenta no título da Conversa entre Xohán e 

Manuel, remetendo ao penúltimo verso: “Galiza existindo na língua de quen a fala”. 

Assim, García articulou a conversa estabelecendo relações simbólicas e 

metafóricas, sugerindo que Galiza existirá, mas é preciso, no entanto, que alguém 

fale o seu idioma, numa alusão à Conversa dramatizada das personagens Xohán e 

Manuel.  

E finaliza a Conversa entre os dois trovadores com “uma voz”, misteriosa, 

presente em grande parte dos textos teatrais de Xosé Lois García - Unha voz – 

Acordade do misterioso soño, amigos. Un novo día vos precisa. A palavra vos 

precisa! (GARCÍA, 2016, p 27). 

No diálogo, entendemos que, ao escrever em galego, García restabelece o 

sentido de uma tradição; sem essas escritas ou sem a recuperação das origens dos 

poetas e trovadores de séculos anteriores, Galiza estaria talvez sendo 

paulatinamente esquecida.   
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A recuperação do galego vai ao encontro do trecho do prólogo de Rosalía em 

Cantares Galegos, quando afirma: 

 

Son precisas pra levar a cabo obra tan difícile, anque naide tampouco se 
pudo acharanimado dun máis bon deseo pra cantar as bellezas da nosa 
terra naquel dialecto soavee mimoso que queren facer bárbaro os que non 
saben que aventaxa ás demais linguas en dozura e armonía. (CASTRO, 
1863, p. ) 

 

 Rosalía fala da necessidade de cantar as belezas da sua terra em galego, e 

chama o galego de suave e mimoso, que supera as demais línguas em doçura e 

harmonia. García mantém as peculiaridades de Galiza alimentando seu teatro com 

poesias, cantigas e trovas, gêneros que fundamentam os rumos da literatura e da 

cultura galega. 

4.2  Discurso nacionalista e a liberdade anunciada 

 

  O discurso nacional, compreendido como um conjunto de referências 

simbólicas, de lembranças das batalhas, da crise que forçava as pessoas a se 

retirarem de sua terra pela falta de alimentos, contribuiu para a construção do 

imaginário nacional no teatro de García. Dessa forma, preserva o patrimônio tanto 

material (casas, vilas, igrejas, museus), como imaterial (a fala, a escrita, os 

costumes). 

Sem dúvida, acentua o caráter nacional ao escrever a peça teatral 

Labyrinthus, em que representa materialmente a busca do Santo Graal que simula a 

busca pela liberdade. Para García, é nas circunferências do labirinto que os galegos 

existem, numa luz precária, num espiral azul, e assim o autor revela liricamente que 

os galegos são como uma rocha.  

 

Na circunvalación do labirinto existimos, 
como precária luz que desenvolve misterios 
do que resta do disimulo rente ás fondelas. 
Polo semicírculo concêntrico das penedías 
descífrase a tensión das veas e dos ecos, 
destilando fluxo no istmo das sementes. 
No labirinto, inicial destino desdobrando, 
a nosa primeira inercia de ser nación, 
nesta pedra integrando  e refundindo sinais; 
galácticas ideas, metafóricos heptágonos 
flutúan rotación modelando o pan na pedra, 
nosso corpo primário levadando, ladeándose, 
vertebrándose, xirando na dor para existir; 
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para comover na anguria das permanencias, 
turrando, furando, durando no esencial do ser 
coa espiral azul do que somos en rocha silente. 
(GARCÍA, 2012, p. 15). 
 

 

Nesse canto, “ouve-se” o prenúncio de García, sugerindo artisticamente num 

jogo intenso de palavras, no paradoxo precaria luz que desenvolve mistérios e na 

sinestesia, xirando na dor para existir, articulando com a metáfora pan na pedra, 

comprazindo uma tristeza traduzida na melancolia na gradação dos gerúndios – 

turrando, furando, durando.  

Os mistérios do poema servirão de introdução para ingressar no universo da 

peça Labyrinthus, pois os vocábulos que cadenciam são representações do cenário 

da peça. Os semicírculos podem representar, no contexto galego, a luta e a 

resistência do povo galego, mesmo que se encontre em um labirinto vai “furando, 

durando no esencial do ser coa espiral azul do que somos en rocha silente”.  

A peça Labyrinthus remete aos séculos XIV e XVI, por intermédio de três 

personagens: Xosé de Arimatea, Merlín e Artur. Estas personagens participam da 

história da literatura galega dos anos 1230 a 1240, quando Joseph de Arimatea 

publica seu livro de um fragmento de Merlín e da Demanda do Santo Graal, numa 

peregrinação que orienta a história do Rei Artur. O livro conserva-se em um 

manuscrito do século XVI e representa afinidades com os franceses conservadores 

da Estoire del Saint Graal, uma versão retrabalhada do romance de Josep de 

Arimatea, que pertence ao ciclo da Vulgata ou Lancelot-Graal. A tradução do livro 

para o português deu-se pelo frade Frei Joam Vivas, que trabalhava na corte de 

Sancho II e Afonso III; o retorno desse monarca em 1246 do exílio na França explica 

a tradução no âmbito galego–português, afirmado por Vilavedra: 

 

O Fragmento português do Merlín, atopado aínda em 1979, é un manuscrito 
da primeira metade do século XVI, posiblemente copia dunha tradución 
realizada a comezos do século XIV e representaria o segundo estádio na 
tradición da chamada Suite du Merlín, parte central do ciclo da Post-
Vulgata, o que lle daria grande antiguidade no conxunto da tradición 
peninsular do tema. Tratáse do máis antigo texto portugues de tema artúrico 
hoxe conservado. (VILAVEDRA, 1999, p. 75). 

 
  

 A prosa de Josep de Arimatea e o posterior romance retrabalhado da Estoire 

del Saint Graaal intenta que García reescreve com seu labor dramático a 

peregrinação, contudo, não se assemelha no conteúdo, já que a prosa de Josep 
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reorienta toda a história de Rei Artur “e a búsqueda do Graal cara unha condena do 

amor cortés e a un enfoque máis trágico e místico deste” (VILAVEDRA, 1999, p. 74).  

Por sua vez, a peça de García recebe em seu conteúdo uma infinidade de 

alusões a sua peregrinação pela Rota do Romãnico de Penafiel, a qual rendeu o 

livro recém-publicado intitulado Simbologia do Romãnico de Penafiel (2018). O 

espaço da peça se inicia em um presbítero retangular, no formato de Santa María do 

Cebreiro; esse espaço sagrado pode ser uma correspondência dos vários signos 

que se completam no livro de García. 

 As personagens da peça são doze pessoas, entre elas figuram duas 

mulheres; o número doze também se apresenta nas doze estrelinhas que na peça 

iluminam o caminho de Cebreiro a Compostela. A peça apresenta três princípios 

alquímicos, representados por sal, xofre e mercurio, e também os quatro elementos 

terra, auga, lume e aire. Segundo a peça, os quatro elementos simbolizam o mundo 

espacial e o tres o tempo sacralizado. Se multiplicarmos um pelo outro somaremos 

doze.  

Percebemos que o número doze aparece de várias formas na peça, porém, 

notamos que o número não é escolhido aleatoriamente, pois no livro Simbologia do 

Romãnico de Penafiel García explica, 

 

Este número tem ampla e emblemática representação em vários indicativos 
que enfatizam a prefeição e totalidades divinas: na representação dos doze 
signos do zodíaco, nos doze meses do ciclo anual, nas doze horas do dia e 
da noite, nos doze frutos da arvore cósmica, nas doze joais sacerdotais, nas 
doze portas de jeusalém, nos doze filhos de Jacob, nas doze pedras que 
Josué usou para passar o rio Jordão, nas doze legiões de anjos, nas doze 
estrelas que representam os eleitos. [...], no cristianismo também é um 
numero fundamental, dado que os apóstolos escolhidos por Jesus eram 
doze. (GARCÍA, 2018, p. 30). 
 

E, seguindo nessa lógica, as personagens denunciam que mediante 

simbologia dos números é possível entender algumas coisas, neste caso, encontrar 

o Santo Graal: 

 

Merlín – Moi seguro! È matéria revelada! Ti vas andar e desandar o Camiño 
de Santiago. Con certeza, atravesarás o Bosque Perigoso, O Bosque 
Estragado, O Bosque Estraño, o Bosque Impracticable, o Bosque Perdido e 
o Bosque sen Retorno. Nada che din os bosques da Táboa Redonda 
Guinebán? 
Guinebán – Neles tenho que buscar o Graal? 
Merlín – Senón neles, si no seu número.  Mais tes que entrar nos seis 
bosques.  Teu tránsito serán as probas das que abteñas revelacións felices, 
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magoantes e contraditórias que teras que superar dentro das adversidades 
que hai dentro de cadsa bosque [..].  
(GARCÍA, 2010a, p. 52). 
 

 Acredita-se que doze é o número da totalidade, pois a simbologia na 

representação bíblica diz que “Como falamos por meio de números, e dizemos que a 

perfeição está no número seis, duplicando estes dois, o resultado é doze”. 

 A simbologia dos números no segundo ato confere aos numerais três, quatro 

e oito. Quando as doze personagens se dividem em quatro grupos com três 

componentes em cada, sendo - primeiro composto por Xosé de Arimatea, Merlín e 

Guinebán, - segundo, por Crudel, Drián e Donicel, e terceiro formado por Galáz, 

Perceval e Lanzarote. Acreditamos que essa divisão foi baseada no estudo de 

García da simbologia na Igreja de São Pedro de Abraão, na qual no espaço sagrado 

do presbítero, tinha duas palmeiras com oito ramos, quatro de cada lado.  O número 

quatro representa as quatro estações do ano e também os quatro elementos: fogo, 

água, ar e terra. 

 Com base nesse entendimento, é possível compreender os quatro elementos 

estarem dispersos nos quatro cantos da terra, que García chama na peça de Via-

láctea. Outrossim, a presença de números se mantém, quando as personagens 

repetem na peça três vezes o enunciado Oitavo ceo, pois, segundo García (2018), 

filósofos e místicos medievais sublinharam que o número oito é o paraíso celestial e 

a morada de Deus. Com base nisso, entendemos a afirmação de Torres, quando 

argumenta: 

 

(...) é uma peça densa com múltiplos valores culturais, pertencentes a 
diferentes planos expressivos: linguístico-literário, histórico, religioso, mítico-
lendário, etnográfico-folclórico e até mesmo teatral e cenográfico (TORRES, 
2015, p. 131).  

 

Ademais, a peça representa a pertença, a relação identitária e tudo o que se 

relaciona com sua pátria ganha relevo no seu discurso dramático. García também se 

encarrega de manter a unidade de sua nação, partilhando o desejo de liberdade 

plena da Galiza e, por meio da Voz misteriosa, que entendemos ser a voz de Deus, 

fala às doze personagens do alto do presbítero: 

  

Voz Misteriosa – Descompoñerei dividirei a vosa Santa Compaña e 
saberedes quen em vida fostes e a nova misión que tedes que cumprir. Non 
se trata dun xogo banal. Só tento que coñezades o que fostes e o que vai 
acontecer no longo caminho sen percorrer. Levareivos a un mundo de 
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probas e de inxentilezas. Sufriedes e gozaredes dunha terceira dimensión e 
descubriredes, en plena liberdade, a verdadeira Táboa Redonda, na que 
teredes ciencia e espírito para descubrir os segredos da Vía Láctea e tamén 
teredes acción para liberar unha terra oprimida. (GARCÍA, 2010a, p. 11). 

      

 A peça assegura que a Voz Misteriosa é a própria voz de Deus, quando as 

personagens em coro perguntam: “Señor, o que nos mandas facer non de ser un 

jogo banal!” (GARCÍA, 2010a, p. 11). A Voz conforta as doze personagens, que não 

é um jogo banal, mas peregrinos de um camiño iniciático e, adianta acerca da 

tensão que será encontrada no caminho. Identifica a nação galega e lhes fala da 

libertação da terra oprimida e recomenda que se puserem a caminhar saberão quem 

eram em vidas passadas. 

 A peça, ao trazer à luz quem foram as personagens em vidas passadas, 

revela Artur, o príncipe destronado personificado como Grudel, e Perceval na vida 

passada, que a peça trata como se fosse Ayemeric Picaud, um monge e peregrino 

francês, suspeito de ser autor do Codex Callixtinus55. Personificado como Perceval, 

a peça aclara: 

 

Perceval – Certamente, foi un capricho meu inspirado na máis recta 
simboloxia antiga. Toda a irmandade desta Táboa Redonda sabe que eu 
fun um monxe negro de Cluny e escrebín o Codex Calixtinus, o libro de 
perigrnacións. (GARCÍA, 2010a, p. 57) 

 

A revelação da personagem Galaz traz para a peça o trovador de Compostela 

Airas Nunes, que diz “Naquel trasmundo coñesíame co nome de Airas Nunes, que 

estivo em non poucas bocas de chantres e cóengos”. (GARCÍA, 2010a, p. 15). A 

personagem Dandrame também remeteu a peça ao trovadorismo e nos levou outra 

vez ao livro Simbologia do Românico de Penafiel, desta vez comentaremos da Igreja 

de Cabeça Santa, na qual García encontrou no primeiro capitel56 do lado direito, 

uma contorcionista em ação. Segundo García, trata-se de uma soldadeira, de 

representação comum na Idade Média, eram mulheres que acompanhavam os 

trovadores em romarias e em festas nos paços, fazendo acrobacias. “Uma delas foi 

a famosa Maria Balteira, presente nas cantigas do cancioneiro galaigo- português. ”  

(GARCÍA, 2018, p. 46), que na peça personifica Drandrame.  

                                                             
55

 Um manuscrito iluminado que fornece informações básicas para os peregrinos que viajam 
pelo Caminho de Santiago. Em essência, ele escreveu um dos primeiros guias turísticos conhecidos. 
56

 Peça com ornamentos localizados na parte superior da coluna (arquitetura clássica). 
(https://academia.gal/dicionario/-/termo/orde). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Illuminated_manuscript
https://en.wikipedia.org/wiki/Way_of_St._James
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Morgana é a segunda mulher da peça entre as doze personagens, entende-

se que ela relembra na vida passada a própria Morgana, uma personagem 

subestimada na lenda medieval arturiana, representada como bruxa, conforme 

descrito: 

 

Morgana – Antes, en vida térrea, fun unha rústica pastora de ovellas que as 
apacentaba no beiral do Camiño de Santiago, por Portomarín. Un peregrino 
cativou-me e fornicoume, a xente de pastoreo apedroume e levou-me ao 
bispo Pedro III o Peregrino, pecador irredento, transformado en Xosé de 
Arimatea. Malloume na praza pública, converteu os meus lúcidos vestidos 
en farrapos e derónme un saco para volver a Portomarín cos meus xenitais 
cobertos. Despois atoldouse o meu raciocinio e todo foi tolemia. (GARCÍA, 
2010a, p. 25). 

 

 Após a personagem Morgana declarar quem foi em vida passada, precisou 

ser acalmada pela Dandrame, que lhe diz que para acatar as leis da Táboa Redonda 

e da liberdade que ela lhes confere, as duas irão se defender das injúrias 

masculinas. Nesse clima, a peça apresenta mais três personagens – Merlín, que 

antes era mensageiro pelo Camiño de Santiago, e Guinebán, que em vida era Sen 

Tob de Carrión. Sen Tob significa em hebraico "bom nome", autor de provérbios 

morais. E Drián, que foi no passado um ladrão e que ao ser questionado pelas 

personagens a respeito da sua vida passada, sua resposta vem da ideologia de 

enfrentamento e resistência, “certamente, negueime a ser un servo derrotado por 

tantos donos opressores”.  

Labirynthus soa como instrumento de acesso a alguns lugares e retoma 

grandes personagens medievais. E, por meio destes, entendemos que o projeto 

literário de García representa de forma misteriosa a dificuldade de se encontrar a 

liberdade, fazendo dessa busca um acontecimento estético, como um marco da sua 

produção teatral de grande valor artístico, na Voz misteriosa: 

 

Voz Misteriosa – Sodes libres para que consquistedes a liberdade desta 
Terra. Se sodes fieis á liberdade desta pátria, estaredes protexidos por 
tantas pedras miúdas que serán as vosas defensoras e protextoras. 
(GARCÍA, 2010a, p. 94). 
 

A Voz exige fidelidade à pátria. Esse posicionamento é decorrente do gesto 

de compromisso com Galiza, como um marco absoluto de reafirmação frente ao 

Estado Espanhol.  A Espanha ao longo da ditadura franquista regulou o uso da 
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língua, neste sentido manteve Galiza sempre numa posição de enfrentamento com a 

língua castelhana. 

 Esse universo carregado de simbologia é uma viagem a um centro místico. 

Recorremos novamente à simbologia da peregrinação dos celtas pela imortalidade 

de Gilgamesh para reiterar a importância desses deslocamentos humanos na peça.  

 

Peregrinação: É uma viagem a um centro místico, como imagem do centro 
absoluto. A peregrinação céltica, de características especiais, era errar sem 
finalidade – segundo narra Olivier Loyer em Les Chrétientés celtiques – que 
não deixa de mostrar analogia com o avanço às cegas, em busca da 
“aventura” do cavaleiro andante (Chevalier errant). (...). De certo modo 
reiteram a “procura” da imortalidade de Gilgamesh, anterior a três mil anos. 
(CIRLOT, 1984, p. 457). 

 

 Acrescenta-se que o grito de liberdade na peça é praticamente um 

testemunho de alguém que não se omite da responsabilidade em defender as terras 

galegas. No diálogo seguinte, observamos a persistência na palavra liberdade, e 

intuímos a euforia da personagem Xose De Arimatea, quando sente que a luz os 

liberou: 

 

Certamente, estamos nos ciclos da Táboa Redonda. A luz griálica 
liberoume..., liberounos. (Fai unha pausa, olla ao seu redor e exclama). 
Agora estamos neste Santo Camiño, infinito e enigmático, para procurar o 
Grall. (GARCÍA, 2010a, p. 49). 

 

Da mesma forma, reivindica plena liberdade apelando para o conhecimento 

como fonte e gozo da liberdade. Para tanto, insere a Voz Misteriosa que ensina 

acerca das maravilhas de um ser livre e a possibilidade em ter acesso, se persistir e 

não ignorar o entendimento, as incertezas e as dúvidas - É xusto e necesario que 

retomedes o caminho doutras idades e busquedes na palabra entendemento. 

Buscade refuxio nos novos signos que vos amossarei para que superedes 

incertezas e dúbidas. (GARCÍA, 2010a, p. 11). 

Ao longo da ação, um espaço simbólico como um despertar da consciência 

vai se revelando. Disso decorre uma situação receptiva e complexa, que “obriga a 

tomar consciência do duplo estatuto das mensagens que recebe”. (UBERSFELD, 

2005, 24). O Santo Graal culmina em ser a liberdade da pátria, do povo e do 

espírito, temas estes que perpassam o teatro galego que se utilizou na peça da 

alquimia para identificar dois fatores que revelam sobre si e sua obra: Xofre = Alma 

ardente; Mercúrio = Alma liberta (PORTO, In Colóquio, 2005, p.141).  
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 No caminho à busca pelo Graal, a personagem Dandrame tem uma visão de 

um pavão. Na simbologia, pavão significa:  

 

A cauda do pavão, particularmente no emblema LXXXXIV da Arts 
Symbolica de Boschius, aparece como símbolo da união de todas as cores 
e da totalidade. Explica-se, por isto, que apareça na arte cristã simbolizando 
a imortalidade e a alma incorruptível. O motivo frequente dos dois pavões 
simetricamente situados junto à árvore cósmica ou hom-tema que passou 
da Pérsia ao Islã e daí para a Espanha e o Ocidente – expressa a dualidade 
psíquica humana (Geminis), recebendo a vida do princípio da unidade. No 
horário místico corresponde ao crepúsculo. Na mitologia hindu, as asas do 
pavão, semeadas de forma que parecem olhos, representam o firmamento 
estrelado. (CIRLOT, 1984, p. 450)  

 

 Acreditamos que a visão do pavão remete à alma incorruptível do galego que 

resiste à opressão. Adiante, as visões continuam desta vez na voz da personagem 

Dandrame, que conta que na vida dos mortais vivia como María Balteira, teve uma 

visão em frente da porta dos três arcos, as letras se moviam, elas apareciam e 

sumiam, simultaneamente, esforçou-se, mas só lhe foi permitido ler o final da 

inscrição, que dizia Dominus sunt unus et idem. A visão contempla ainda dois leões 

que, segundo a personagem Dandrame, poderosos e celosos insinuando violencia. 

Estas visões se conjugam com a visão da personagem Guinebán, que vê uma ave 

que retira um homem pendurado e carrega o peregrino para dentro da igreja, 

quando a ave sai aparece um galo de penas brilhantes.  

Essas visões na peça retomam a Igreja Cabeza Santa de Penafiel, na qual se 

encontram dois capitéis com duas aves, representadas pelas águias. Águia, 

segundo estudo de García, é um símbolo solar e tem os seguintes atributos de 

poder: libertação, resistência, vigilância e inovação (GARCÍA, 2018, p. 18), atributos 

que na peça definem suas personagens. Já os signos: inscrição na porta, leões e as 

aves sugerem os três elementos que García retratou na sua visita à igreja de 

Boelhe. No caminho de San Juan de la Peña, (Huesca), encontra-se uma porta na 

qual pode-se ler: Porta Per Hanc Coeli Fit Pervia Quique Fidelis Si Studeat Fidei 

Iungere Ivssa Dei. (GARCÍA, 2018, p. 33). O leão, muito comum nas igrejas de 

Penafiel, representa o bem e o mal, e, por esta razão, nas igrejas de Penafiel 

encontram-se sempre dois leões, um protetor e outro destruidor. Possivelmente foi 

inspiração para a visão da personagem na peça: 

 

Dandrame - Tanto á destra como á sinistra había dous leóns, poderosos e 
celosos erguendo a cabeza, insinuando violencia. Do bafo dun deles, que 
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se desdobrava en forma dun rolo de pergameo, puiden ler uma unha frase 
petrificada que dicía: imperium mortis conculcans est leo fortis. (GARCÍA, 
2010a, p. 69). 

 

Na sequência da peça, os peregrinos tocam as pedras do presbítero, mas a 

pedra azul-celeste que a personagem Lanzarote apresenta é a pedra das pedras, 

exclama Artur. E para a personagem Merlín “tamém pode ser a pedra dos catro 

ángulos dunha terra alquímica que se transforma; a pedra da sacralidade para abrir 

camiño e fertilizar os pés de quen peregrina a Fisterra”. (GARCÍA, 2010a, p. 41). 

Esta ideia da pedra abrir caminhos pode ser uma referência à iconografia 

encontrada por García, na Igreja de Boelhe. García apresenta no livro uma pessoa 

com uma pedra angular nos braços e cita passagens bíblicas (Isaías, 28:16) “uma 

pedra angular preciosa e de base, aquele que confiar nela não tropeçará” (GARCÍA, 

2018). 

A pedra representa, nesse contexto, a garantia dos peregrinos encontrarem o 

Graal e seguirem fortalecidos pela simbologia, até que todos em coro falam à Voz 

misteriosa que veem as torres de fumaça, e uma língua estranha invade Compostela 

e a Voz Misteriosa “responde que son manifestacións do que pode acontecer e do 

que vós tedes que evitar que aconteça: o espolio da Patria”. (GARCÍA, 2010a, p. 

96).  

E a Voz Misteriosa conta que eles já encontraram o Graal, então as 

personagens observam que no antigo Caminho dos Trovadores que vinham pelo 

mar, aparece no mar de Fisterra um pergaminho com a inscrição: “Estades já na 

terra restituída; amada terra de tantos anos assoballada, sen memoria de sua 

aldraxe. O Graal é tudo que vedes nesta terra e na lingua que nefandas xentes 

rexeitaron dela”.  (GARCÍA, 2010a, p. 98).  

Desse modo, a peça, por um lado, por intermédio dos números, das pedras, 

das letras transmite a dificuldade dos galegos de alcançar a liberdade, a coragem 

para proteger sua língua e sua pátria e, por outro, uma mensagem contra o exercício 

arbitrário do poder, criando um universo imaginário, fascinante e enigmático.  
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 4.3  Afirmação da identidade galega  

 

 A partir de um fato verídico, a peça, A Proclama estabelece o espaço de luta, 

a difusão de ideias e as identidades nacionais. Ela difere das outras, pois suas 

personagens possuem relevância social e maior implicação política, como o alcade 

de Fisterra, o rei, os acusadores e o príncipe. Nela, o autor recria a confusão de um 

fato real em torno do inglês George Borrow, que acha graça da confusão que os 

galegos arrumaram em torno de sua pessoa, atribuindo a ele a figura de Monarca, e 

tenta esclarecer o mal-entendido: 

 

Don Xurxo – (Cunha enorme gargallada irrompe con furia.) Gracias bos 
amigos por facerme rei nestas circunstancias e quererme levar a outro 
mundo. Mais nunca desexei ser rei. Son inglés e chámome Geroge Borrow, 
e só pretendo coñecer a fin do mundo, e non chegar co meu mundo a esta 
fin. (GARCÍA, 1996, p. 2). 

 

García, com a história na mão, manipula e valoriza os fatos, ironizando o 

clima de desconfiança e temor frente a um desconhecido, que, segundo Torres 

(2015), o dramaturgo reitera na história o sistema político e militar espanhol. 

A cena segue, e a personagem Trava confunde o então dito Rei com o 

almirante Nelson e, mais ainda, o visitante George Borrow, que nesse momento já 

não sabe mais se esclarece o fato de não ser rei, ou se esclarece não se tratar de 

nenhum Nelson. A personagem Trava, no entanto, afirma que:  

 

 – Coñecín e mesmo ollei como morría o almirante Nelson em Trafalgar. Os 
seus compatriotas apresáronme e subíronme ao barco e presentáronme 
diante de Nelson, como se fose un gato pingado... El, olloume e mandou 
que me fardaran cun uniforme da armada inglesa. (Fixa os ollos no rosto de 
don Xurxo e prodúcese un silêncio, e de novo berra.) Recoñezo, que cando 
ollei para vostede tiven o pressentimento de que era mesmo o almirante. 
(...) (GARCÍA, 1996, p. 7). 
 

O momento de alucinação supõe que o desconhecido era uma reencarnação 

do almirante Nelson, que tinha como missão em Fisterra destruir os carlistas. 

Carlistas é um termo que vem do Carlismo, movimento que surgiu em 1830, na 

Espanha, como movimento político tradicionalista de caráter antiliberal e 

antirrevolucionário, que pretendia estabelecer um ramo alternativo da dinastia dos 

Bourbons no trono espanhol, e que na origem defendia o regresso ao Antigo 

Regime. 
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 A Proclama, embora represente um acontecimento real, ou um impasse 

gerado por uma visita inesperada que assustou os galegos, reféns da ditadura e da 

opressão, é uma sátira ao regime totalitário que, diante da repressão, o povo sente 

que Borrow poderia ser uma ameaça aos galegos e, por esta razão, quiseram 

prendê-lo. Esse fato envereda as críticas ao regime franquista, assunto marcante em 

sua obra, reforçando que a pobreza na qual vive Galiza é fruto da ditatura 

espanhola, quando Don Xurxo esclarece: “(...) Comprenda que os galegos son unha 

xente pobre nun país rico” (GARCÍA, 1996, p. 12).  

 Observando a fala da personagem, concluímos que a peça pode ser 

interpretada como uma batalha permanente pela conquista de espaços. Igualmente, 

reforça-se a constante luta no terreno teatral para manter viva a língua e a cultura 

galega, conforme finaliza a peça: “Os galegos salvámanos a nós mesmos! A nós 

mesmos! Só a nós mesmos!” (GARCÍA, 1996, p.12). 

Entendemos que não somente A proclama, mas o conjunto da produção 

dramática de Xosé Lois García pode ser considerada uma afirmação da identidade 

galega, pois seu teatro, tanto nas personagens, quanto no espaço das ações, 

vincula-se à Galiza, aos seus costumes, à sua língua e às tradições. Com saber 

privilegiado, García afirma a identidade galega em sua obra teatral como um 

processo de criação e consciência, ao protagonizar a luta e a resistência do povo 

galego.  

 

4.4  Autor, obra, público: elementos sociais de um sistema literário 

 

 A partir das considerações feitas a respeito do teatro de García, pautado nas 

denúncias sociais, entendemos que há uma recorrência de temáticas que se 

relacionam aos anos da ditadura franquista. Realidade que envolveu García à 

coletividade e a coletividade a García, num sistema simbólico traduzido na 

comunicação artística, formando a tríade indissolúvel (autor, obra, público), 

conforme afirma Candido: 

 

O público dá sentido e realidade à obra, e sem ele o autor não se realiza, 
pois ele é de certo modo o espelho que reflete a sua imagem enquanto 
criador. Os artistas incompreendidos, ou desconhecidos em seu tempo, 
passam realmente a viver quando a posteridade define afinal o seu valor. 
Deste modo, o público é fator de ligação entre o autor e a sua própria obra. 
A obra por sua vez vincula o autor ao público, pois o interesse deste é 



137 
 

inicialmente por ela, só se estendendo à personalidade que a produziu 
depois de estabelecido aquele contacto indispensável. Assim, à serie autor-
público-obra, junta-se outra: autor-obra-público. Mas o autor, do seu lado, é 
intermediário entre a obra, que criou, e o público, a que se dirige; é o agente 
que desencadeia o processo, definindo uma terceira série interativa: obra-
autor-público. (CANDIDO, 2000, pp. 33-34). 

  

Com base nessa perspectiva, entendemos que García formula questões que 

remetem às heranças deixadas pela ditadura, e suas escritas estimulam a reação a 

tais feitos nas diversas épocas galegas, com inúmeros sinais linguísticos.  

Na peça A feira do Cinco, o sinal linguístico é denunciado pela rubrica “AL 

INVICTO CAUDILLO FRANCO VENCEDOR DEL COMUNISMO”, e a partir dela 

tomamos conhecimento que a placa que carrega essa inscrição está fixada, 

segundo a peça, na parede da igreja de Chantada. O local onde o enunciado está 

fixado remete ao ditador Franco, e foi escrito por García ironicamente, pois Franco 

associou a sua imagem a um católico conservador.  

Nesse processo de circulação literária, a escrita de García esculpe áreas de 

influência, cria seu público e define as relações humanas, permitindo e servindo à 

identificação dos intensos problemas vivenciados pelos galegos enquanto membros 

de um grupo específico. Membros estes que, ao ler o diálogo a seguir, independente 

de lugar ou período, saberão em qual contexto histórico se inserem as falas: 

 

Peruano – Manco Inca fixo cobrir de ouro as súas raíces e pendurar nas 
follateiras do huarango froitos de ouro. 
Consuelo – E ninguén roubou o ouro. 
Peruano – (Sorprendido). Claro que si, os españóis! 
Consuelo – Os españóis sempre levaron a culpa de todo, por ser tan 
badulaques. (GARCÍA, 2013, p. 62). 
 

Entretanto, compreendemos que o teatro de García não se restringe ao 

universo galego, e que com sua escrita, amplia esse horizonte e o estende para a 

sociedade em geral, denunciando que a classe detentora do poder econômico 

continua dando o tom. Como exemplo, apresentamos a personagem Don Nicanor, 

que esbraveja com a serviçal – “(Érguese violentamente) – Para de contado, 

Salustiana! (Pausa). Fai sosegar os celos!” (GARCÍA, 2010h, p. 9). Da mesma 

forma, articula sua escrita em um manifesto contra todas as formas de dominação, 

conforme as falas das personagens Oidor (como voz de dominação da igreja) e de 

Alguacil Maior, voz que representa o juízo no tribunal a bruxa de Ferroños:  
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Oidor – É capaz de xuralo ante este crucifixo?  
Alguacil Maior – Diga por que é acusada. 
Lucía Fidalgo – Por bruxa, prostituta, menciñeira e por encantamentos, iso é 
o que din os que desexan destruírme. (GARCÍA, 2017a, pp. 77-78).  
 

Quando tratamos de autores que se manifestam contrários em suas escritas à 

arbitrariedade, referimo-nos àqueles que, conforme afirma Denis (2002), assumiram 

explicitamente uma série de compromissos com relação à coletividade. 

Nesse sentido, García representa aspectos sociais que envolvem em suas 

peças teatrais diferentes contextos que servem como instrumento para a 

interpretação da realidade. Independentemente do tipo de sociedade e da época, 

essas peças estarão sempre à frente desta, denunciando suas mazelas.  Candido 

afirma que a obra é fruto da iniciativa individual ou de condições sociais e surge na 

confluência de ambas, que estão indissoluvelmente ligadas (CANDIDO, 2000). 

Possivelmente as peças de García tiveram influências do meio social do 

dramaturgo que, movido pela ânsia ou pela utopia em viver numa sociedade mais 

justa, exprimiu artisticamente os problemas desse meio. Brecht ponderou que o 

teatro épico pressupõe um poderoso movimento social, interessado na livre 

discussão dos problemas vitais.  

Para tanto, entendemos que García encontrou no teatro o gênero literário 

capaz de responder ao seu desejo de mostrar à sociedade, especialmente à classe 

mais pobre, que é possível viver de forma mais livre. García congrega a emoção do 

teatro, e promove seu distanciamento, assim, parafraseamos Iná Camargo Costa, 

quando se refere aos dramaturgos brasileiros que atingiram os objetivos ao 

adotarem a prática de denunciar, pela literatura ou por uma lenda, toda vez que a 

pesquisa histórica silenciava a respeito de alguns desses pontos (COSTA, 2016). 

Por isso, mediados por estas questões, Brecht não poderia esperar feito maior que o 

legado teatral de Xosé Lois García.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As denúncias de toda forma de opressão e de alienação marcam o texto 

teatral de Xosé Lois García e apresentam como as relações humanas se deterioram, 

marcadas por conflitos sociais e econômicos, como foi o caso de boa parte da 

sociedade galega. Essa sociedade teve amplo prestígio cultural durante os séculos 

XI e XIII, vivenciando grande produção literária com Afonso X, que escreveu as 

Cantigas de Santa Maria, denominadas Trovadorismo. 

Nesse período, o Reino de Galiza dispunha de maior independência política e 

era protagonista de assuntos hispânicos, considerado, período de ouro para a 

literatura da região. Todavia, o declínio dessa literatura ocorre com a formação do 

reino de Portugal, no começo do século XII, provocando transformações territoriais e 

sociais em Galiza. A língua galega acabou sendo falada, sobretudo pelas camadas 

mais populares e foi substituída em situações oficiais e formais pelo idioma 

castelhano não só na escrita, mas também na oralidade. Nesse âmbito, a literatura 

da Galiza foi dividida em Período Medieval (XIII – XV), com destaque para o 

trovadorismo; Séculos Escuros (XVI XVII e XVIII); Rexurdimento (XIX) e Literatura 

galega do século XX. (VILAVEDRA, 1999). 

A literatura galega seguiu a sua trajetória na Idade Média, afirmando-se como 

uma “literatura sen estado e por isto com un sistema antónomo” (VILAVEDRA, 1999, 

p. 15), tendo em vista a conexão orgânica do discurso literário com a historia da 

coletividade que a produziu, a adoção da lingua galega como veículo de expressão 

artística, a heterogeneidade social e estética, os critérios de pertença, as crescentes 

influencias que mantém com outras literaturas e seus diversos sistemas 

interliterários, definidos em critérios de ordem territorial, etnolinguistica regional 

(VILAVEDRA, 1999).  

Nestes termos, a literatura galega organizou-se como sistema literário, 

colocando seu discurso a serviço da construção e da recuperação da identidade 

galega, como uma forma de resistência, com atos de reivindicação e legitimação da 

periférica língua galega no contexto espanhol. Estas medidas propostas por 

Vilavedra são abordadas nas temáticas galegas como uma forma de preservação da 

língua, como veículo expressivo de um povo marcado pela opressão. Assim, a 

produção galega. 
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Com base no contexto histórico-politico, apresentamos nas análises das 

peças teatrais de Xosé Lois García a riqueza de conteúdo, que destaca o 

posicionamento político do autor e manifesta, a partir da criação das personagens, 

denúncias acerca da injustiça social e dos códigos morais impostos pela sociedade 

dominante, mediante as relações de poder pré-estabelecidas. 

O projeto estético dramático de García se coloca ao lado dos que estão à 

margem, registrando as práticas de violência destinadas a reprimir a população de 

forma geral, os pobres e as mulheres, em particular. Assim, o dramaturgo retira 

personagens do anonimato e os insere na história da Galiza e do mundo pela via 

dos diálogos, que denunciam períodos difíceis vividos pelos galegos, ao longo do 

período ditatorial de Franco, mas também antes disso.  

 Sob esse enfoque, suas peças se constituem representação de alguns 

aspectos da sociedade galega, bem como da história da Galiza e dos galegos, 

revelando o pertencimento do escritor ao seu tempo, especialmente à língua galega. 

Por certo, García, comprometido em fazê-la permanecer, escreveu em língua galega 

suas peças, e uma delas em catalão, que apresentamos em nosso estudo.  

Citamos o catalão dado que Cataluña e Galiza foram identificados como 

lugares de pertencimento, pois em ambos manifestam tanto no âmbito social, quanto 

no âmbito político, aquilo que é bastante caro a García: a resistência. Em uma 

concreta expressão da sua literatura de resistência, García dá voz aos dominados, e 

apresenta sua visão baseando-se nas experiências por ele vividas, pelo seu 

compromisso com o meio social e nas críticas ao poder da classe detentora do 

poder econômico.  

As peças teatrais, palco de críticas e denúncias, são pautadas nas reflexões 

brechtianas (aporte central para o nosso trabalho), especialmente quando Brecht 

postula a ilusão da realidade no teatro como objeto artístico acabado e inalterável, 

compreendido pelo público do teatro burguês, como um espetáculo meramente de 

entretenimento. Brecht entende que a tarefa da arte, no caso do teatro, seria de 

demonstrar como as personagens são construídas historicamente, e principalmente 

demonstrar como elas poderiam ter sido diferentes.  

Desse modo, García enfoca a classe popular e os temas relacionados a ela, 

como a pobreza, tema que geralmente caracteriza-se como elo gerador de uma 

sociedade, que sofre renegada ao longo do tempo.  
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A leitura dos capítulos deste trabalho permite concluir que essas obras 

teatrais possibilitam uma reflexão a partir do prazer estético de participar ativamente 

de um acontecimento teatral, quando colocam em cena assuntos tão presentes em 

nossas vidas, como a dominação da ideologia religiosa, temática anticlerical, 

bastante presente no estudo em questão.  

Além de enfocar temas que permeiam a sociedade de forma geral, García se 

dedica, particularmente, às reflexões a respeito da Galiza e sua população, que 

nunca fugiram do seu horizonte de escrita e por isso se mantiveram sempre em 

cena, trazendo nos diálogos a fala e as tradições populares.  

O que se constata no trabalho é que García utilizou a escrita, ferramenta que 

dava à classe opressora grande prestígio e poder, para perpetuar, valorizar a cultura 

e os idiomas galego e catalão. Ao trazer para o teatro personagens advindas do 

meio social popular, García abriu caminho para a consciência de sua literatura como 

um jogo de reflexão infinita, que se aproxima daquilo que Rancière chamou de 

guerra da escrita, uma guerra civil, porque “ela pode ser feita com armas que não 

ferem” (RANCIÉRE, 1995, p.15).  

Desse modo, o teatro de García discute os poderes que se instalaram na 

sociedade e propõe a independência do indivíduo alicerçada na liberdade e na 

igualdade, que será conseguida por meio do conhecimento. A preocupação desse 

escritor com a classe explorada e oprimida elucida a adoção de sua postura de 

impassibilidade diante daquilo que o cerca, lançando o olhar sempre para o que é 

justo ou aquilo que concorre, mais ativamente, para a mudança social (DENIS, 

2002). 

Esses sentimentos de humanidade, de liberdade e de enfrentamento são 

temas que reforçam e dão às palavras de García um elo entre a resistência 

linguística e a sociedade galega, demonstrando que não coaduna com um teatro, 

meramente, de entretenimento ou de ilusão.  Apresenta como vítimas de um 

governo tirano e da Igreja com ideologia proveniente da classe dominante: o 

proletariado, os camponeses, as mulheres e os pobres de modo geral. Apresenta os 

malfeitores como barreira para os oprimidos viverem uma vida de liberdades plenas, 

mesmo que a liberdade se apresente sob a utopia do autor em viver em uma 

sociedade mais justa.  

Seu trabalho artístico, consciente da relação utópica da liberdade, muitas 

vezes transpõe a realidade e estabelece com ela aquilo que Candido afirma ser o 
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“quinhão da fantasia que às vezes precisa modificar a ordem do mundo justamente 

para torná-la mais expressiva” (CANDIDO, 2000, p. 23).  

Sob esse ponto de vista, afirmamos que as peças de García podem produzir 

um efeito de modificação no indivíduo em relação a sua concepção de nação, 

reforçando no espectador os valores nacionais, valores estes quase apagados pelos 

franquistas.  

O dramaturgo reafirma a solidariedade com o galego em suas peças, via a 

arte que agrega múltiplas possibilidades de sentidos dentro dos valores 

integracionistas, acentuando o amor por Galiza, que é um espaço humano, social e 

universaliza a inquietação, essencialmente humana, de García.  

Por fim, invertemos a ordem e escolhemos a personagem da peça O Proceso, 

Fidalga mãe, para dar voz a García. A partir dela, o autor sublinha a esperança e a 

certeza de que o caminho justo é o caminho certo: “Notades as vibracións do infinito 

que alentan xermolos de esperanza, do que estamos rectamente certas”.  
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