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Resumo - Análise da obra A Lagarada (1929), tradicionalmente definida como uma
tragédia rural de fundo dionisíaco, com o intuito de revisar a função dos elementos
clássicos que nela aparecem (em especial, as referências às Bacantes de Eurípides) e a
relação com outros elementos míticos e simbólicos.
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Abstract - Analysis of A Lagarada (1929), a play traditionally defined as a rural
Dionysian tragedy, in order to review the presence and function of features of classical
drama (focusing in particular on the allusions in the play to Euripides’s The Bacchae)
and their juxtaposition and interplay with other mythical and symbolic elements of
the work.
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1. Introdução
As décadas de 20 e 30 do passado século supõem uma época de brilhante
criação literária na Galiza, interrompida pela sublevação militar de 1936. A
partir da constituição em 1916, na Coruña, das Irmandades da Fala, organização
que actua como detonante tanto no nível ideológico como cultural, são muitas
as iniciativas de todo o tipo que vão tomando forma (criação de jornais, revistas
e editoriais, desenho de colecções e prémios literários, apoio a grupos teatrais e
à primeira escola de dramaturgia...), todas elas orientadas para a construção e
consolidação de referentes colectivos dotados de valor identitário.
Durante esta etapa foram as pessoas aderentes as que ostentaram o protagonismo cultural; assim, com activo papel tanto no âmbito da criação cultural
como no político, onde se empenham na elaboração de um discurso político de
carácter galeguista, o traço que nos permite explicar a decisiva influência que
tiveram sobre o mundo cultural galego foi a sua aposta decidida pela elaboração
de um discurso artístico essencialmente culto, refinado e moderno, em diálogo
directo com as correntes estéticas inovadoras que, na altura, circulavam pela
Europa.
Essa combinação de nacionalismo e universalismo, de respeito pela tradição
e abertura à renovação, de esteticismo e compromisso ideológico, resultará numa
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