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cidade é o gran territorio da modernidade. Espazo simbólico e espazo de relacións. Tamén espazo de construción de
mundos e, por tanto, de imaxinarios; quérese dicir: de cultura. Igual que a aldea e outras formas de organización premoderna
(a parroquia) constitúen os grandes focos de referencia da sociedade tradicional, raiceira agraria, construída preferentemente nas distancias curtas e nas relacións interpersoais, a cidade é o salto cualitativo da organización espacial e social, das mentalidades e do
discurso moderno da “polis”. A política é a cultura da cidade antiga proxectada historicamente cara ao conxunto da sociedade e do
Estado. Da idea de cidade, da relación que se establece entre os seus
habitantes, nace a idea de cidadanía.
A Fundación Carlos Casares, dentro do seu programa de actividades do pasado curso, desenvolveu un ambicioso encontro de pensadores, coordinado polo profesor Manuel F. Vieites, arredor da
idea da cidade e dos cidadáns en tanto que espazos de relación, de
creación e de difusión cultural, ciclo de conferencias e debates que
na redacción de GRIAL consideramos de interese e de actualidade.
Non é a primeira vez que GRIAL colabora coa Fundación Carlos
Casares no espallamento de programas e iniciativas (velaí os Encontros de Mondariz, por poñer outro caso, dos que anualmente
damos conta miúda nestas páxinas e cuxas principias contribucións
recollemos na colección Ensaio de Editorial Galaxia).
Antolín Faraldo, figura sobranceira do movemento Provincialista dos anos 30 e 40 do século XIX, falaba da importancia de dispoñer en Galicia dun gran núcleo urbano de referencia, “unha Barcelona atlántica”, dicía, capaz de activar os mecanismos modernos de
relación, arela que o primeiro galeguismo situaba na nacente cidade de Vigo, o gran pulmón do crecemento industrial naquela época
e durante boa parte do século XX. Antón Villar Ponte, Castelao e
Antonio Palacios recolleron esta idea e desenvolvérona, no caso do
arquitecto nun ambicioso proxecto de organización espacial e urbana que nunca chegou a materializarse, pero que constitúe un dos
“proxectos ideais” da nosa arquitectura contemporánea, acaso só
comparable a algunhas “imaxinacións” de Gómez Román, ou a
aqueloutra “Cidade das Rías” que en 1970 imaxinou para o norte
(Coruña-Ferrol) o arquitecto Fernández Albalat. (Outro gran proxecto urbano histórico que si se materializou, cando menos en
parte, foi a Madalena de Ferrol, ideado no século XVIII polo enxeñeiro Jorge Juan y Santacecilia).
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Mais non se fala nestas páxinas de organización do territorio,
nin de planificación de espazos físicos (aínda que a organización
territorial inflúa tanto), senón de organización e xestión da cultura
neses contornos. Tampoco se fala só de Vigo, aínda que Vigo servise de pretexto para os debates, senón das cidades galegas no seu
conxunto, atendendo á súa diversidade, e mesmo a significación
da cultura e a actuación cultural no desenvolvemento do discurso da
modernidade, tanto histórica coma nos tempos de hoxe, onde se
cadra eses modelos xa non son tan ríxidos. A cidade do século XXI
non é a do século XVIII ou XIX, nin os espazos de relación entre
os individuos e as cidadanías (atención ao plural) son os mesmos.
Manuel F. Vieites, responsable do ciclo que aquí recollemos,
convocou especialistas e pensadores sobre o fenómeno urbano e a
súa relación coa cultura, coa socialización e coa construción do
imaxinario colectivo. Héctor M. Pose, doutor en Psicopedagoxía na
Universidade da Coruña, pregúntase polas características da cidade
galega. ¿De que cidade falamos cando falamos de cidade en Galicia?
Caben outras preguntas: ¿de que cidade posible (ou previsible)
podemos falar cando falamos da Galicia futura? ¿En que medida o
tempo histórico e o seu discurso condiciona o noso desenvolvemento urbano, tal como hoxe o habitamos? ¿En que medida a cidade
nos fai a nós e en que medida facemos nós (os habitantes) a cidade?
¿Como condiciona a cidade (os modelos de cidade) o desenvolvemento do individuo, da cultura, a nosa cualidade de vida, mesmo
o crecemento económico, a produción, os valores sociais...? Directa ou indirectamente nas seguintes páxinas se formulan algunhas
respostas.
Tamén hai outras preguntas: ¿como debemos entender a participación da cidadanía no discurso da acción cultural e, por extensión, na acción democrática? ¿Que tipo de xestión debemos deseñar
para unha maior eficacia da mesma? José Antonio Caride Gómez,
director do grupo de investigación “Pedagoxía Social e Educación
Ambiental” na USC, aborda estes temas. ¿Cal é a dimensión do
lecer e da chamada “cultura do entretenemento” nas sociedades
contemporáneas? Disto ocúpase Manuel Cuenca Cabeza, catedrático da Universidade de Deusto.
Interese especial ten a contribución de Iñaki López de Aguileta,
doutor en Pedagoxía e director da Área de Cultura do Concello de
Bilbao: “Dez receitas para a xestión cultural municipal en tempos
de crise”. Algunhas das súas ideas merecen atención, dados os tempos que corren: cultura como investimento, acción cultural e participación de base, “o Estado (as administracións) non é o único
axente en política cultural, nin sequera o máis importante”, novos
xeitos e ferramentas de xestión, recursos limitados que deben ser
explotados ao máximo de posibilidades, distribución ou reparto de
obxectivos (“non podemos estar todos a todo”), os cidadáns como
proptagonistas, non ao dirixismo, non aos grandes “dinosauros”
culturais, rematou o tempo das vacas gordas...

Maqueta do proxecto da Cidade da Cultura,
Santiago de Compostela

Museo Guggenheim, Bilbao

O lehendakari vasco, José Antonio Aguirre,
que mantiña unha relación estreita
con Castelao, foi un dos animadores
da constitución do Consello de Galiza en
1944: “A modo de gobierno provisional
o como encargado de sus intereses,
o como mejor te parezca”,
escribe o líder do PNV
ao autor de Sempre en Galiza.
A fotografía documenta a homenaxe
que o galeguismo ofreceu ao presidente do
Goberno vasco durante unha visita que este
realizou á capital arxentina (1945).
Entre outros aparecen: Manuel Puente,
Antón Alonso Ríos e diversas personalidades
relacionadas co Consello de Galiza.

▲
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A maiores, engadimos neste número de GRIAL novas achegas
ao Ano Ramón Piñeiro. A figura e a significación da obra do intelectual de Láncara, tan influente na nosa historia e na nosa realidade cultural contemporánea, segue producindo textos. Neste caso
incluímos unha memoria ou ensaio de Xosé Luís Franco Grande,
personalidade moi vencellada a Ramón Piñeiro, a quen dedica moi-

tas páxinas das súas memorias (Os anos escuros, 2004), e un traballo
do historiador Xosé Estévez, profesor de Historia Moderna e Contemporánea na Universidade de Deusto, sobre “Ramón Piñeiro e o
nacionalismo vasco (1945-1946)”, documentada noticia das relacións entre o galeguista e o PNV nos primeiros anos de resistencia,
rematada a II Guerra Mundial, cando as forzas democráticas españolas empezan a reorganizarse para ver de derrotar a ditadura de
Franco.
A creación do Consello de Galiza en 1944, a participación no
mesmo do lehendakari José Antonio Aguirre, a correspondencia
entre o dirixente vasco e Castelao, a reactivación e posterior esmorecemento de Galeuzca, a Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD), a crise do goberno Giral, etc., aparecen coma pano de
fondo deste período, no que Ramón Piñeiro, representante do galeguismo interior que viaxaría clandestinamente a París nesas datas
para influír na designación de Castelao como ministro no goberno
republicano no exilio, desenvolve un papel moi activo, moi relacionado co nacionalismo vasco.
Xosé Estévez aborda a participación de Piñeiro nese proceso,
“non tanto de carácter ideolóxico como de xorne práctica”, advirte:
contactos para participar na ANFD conxuntamente con vascos e
cataláns, conversas e negociacións cos dirixentes da mesma, viaxe a
París... A correspondencia entre o galeguista e o dirixente do PNV
Joseba Rezola é moi ilustrativa e afonda na reconstrución dun período da nosa historia de indubidable interese ■
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e varios volumes de escritos da súa autoría,
coleccións de artigos e correspondencias. Ademais, realizouse
unha exposición itinerante, estreada en Lugo, e inaugurouse
a rehabilitación do seu gabinete
na Fundación Penzol.
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Esta revista é membro de ARCE
(Asociación de Revistas Culturais
de España)

N

as semanas anteriores e
posteriores ao 17 de maio
e no propio Día das Letras
Galegas, inzaron as homenaxes,
conferencias, suplementos de
xornais e programas de radio
dedicados a divulgar, glosar e
debater episodios da vida, da traxectoria intelectual, da acción
política e cultural de Ramón Piñeiro. A colleita foi especialmente pródiga en epistolarios, pero
inclúe achegas biográficas, estudos de conxunto, análises críticas, evocacións persoais e
tamén, como é habitual no caso
de Ramón Piñeiro, moitos panexíricos e algunha que outra diatriba. Á espera de que aínda veña
a lume algún traballo de importancia, dúas cousas parecen claras: o que fora director literario
de Galaxia e codirector de GRIAL
é unha das figuras máis influentes e suxestivas da Galicia do século XX, e a forte pegada do seu
pensamento e actividades político-culturais está moi viva. Por

fortuna, Piñeiro non deixa indiferente a ninguén.
Ademais das publicacións
que viñeron e virán a lume, Piñeiro foi obxecto de dúas homenaxes especiais. Unha, destinada
a perdurar no tempo, consistiu
na reconstrución do seu gabinete particular (no seu domicilio
privado, rúa Xelmírez 15, Compostela), realizada en locais da
Fundación Penzol (Casa da Cultura, Vigo). A outra, dirixida a
unha ampla divulgación da súa
figura, é unha exposición itinerante, promovida pola Editorial
Galaxia e realizada por Merlín
Comunicación, coa colaboración
do Consello da Cultura Galega, a
Real Academia Galega e a Xunta
de Galicia.
O escritorio de Ramón Piñeiro, coa mítica mesa de braseiro
no seu centro (a famosa ‘mesa
camilla’ dos memorialistas) foi
reconstruído con elementos orixinais: practicamente todo o
mobiliario, os elementos deco-
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rativos e funcionais e as pezas
artísticas, ademais do importante espolio bibliográfico. Aberto
ao público, no seu vestíbulo
ofrécense elementos textuais e
gráficos de explicación e contextualización, e un excelente
documental realizado pola Televisión de Galicia. A reconstrución foi posible grazas á
colaboración da Xunta de Galicia (Consellaría de Cultura) e ao
Concello de Vigo (Concellaría de
Cultura), cunha xenerosa achega de Blanca Jiménez Alonso,
viúva de Fermín Penzol.
Na inauguración da reconstrución do gabinete interveu o
seu vello compañeiro Francisco
Fernández del Riego que emocionou os asistentes coa evocación dos heroicos esforzos por
dar continuidade á cultura galega en tempos de feroz persecución e extrema precariedade.
Queda pois articulado un dos
‘lugares da memoria’ da cultura
galega: aquel cuarto privado, un
ámbito íntimo onde durante
anos se tivo que aconchegar a
transmisión das letras e do pensamento galeguistas, esquivando
a súa total supresión mediante
o contacto persoal, cara a cara,
co ‘mestre socrático’.
Doutra banda, a exposición
sobre Ramón Piñeiro inaugurada
en Lugo o pasado 14 de maio,
comisariada por Carlos Fernández
e Henrique Monteagudo e con
deseño de Xosé Díaz, pretende
ofrecer ao gran público unha
visión sintética e contextualizada
da súa traxectoria biográfica e das
súas principais contribucións intelectuais. Hai que subliñar a
notable achega de documentación
gráfica que presenta, con pezas
inéditas ou moi pouco coñecidas,
facilitadas en boa parte pola familia de Ramón Piñeiro. A exposición itinerará por Galicia adiante
deica fin de ano: Ourense (segunda quincena de xuño), A Coruña (segunda quincena de xullo),
Vigo (setembro-outubro) e Compostela (novembro e decembro) ■
Duarte Agrais

Fotografía: Paco Vila Barros

Intervención de Francisco Fernández del Riego no acto inaugural do Gabinete de Ramón Piñeiro,
na Casa Galega da Cultura - Biblioteca Penzol (Vigo). Fotografía: Paco Vila Barros

A exposición “Ramón Piñeiro. Olladas no futuro”, foi inaugurada en Lugo o pasado 15 de maio
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Mobilización
cidadá polo
idioma galego

O

pasado 17 de maio celebrouse en Santiago de
Compostela unha manifestación en defensa do idioma
galego e da convivencia, convocada pola Mesa pola Normalización Lingüística co apoio dunha
miríade de asociacións cívicas e
culturais (máis de cincocentas)
de todo o país. A convocatoria
pretendía responder aos ataques continuados que está a
recibir o noso idioma por parte
de grupos partidarios da segregación lingüística e da marxinación do galego e de certos
medios de comunicación, e ao
mesmo tempo denunciar as medidas anunciadas pola Xunta de
Galicia (medidas que na actualidade están a ser xa levadas a
efecto), que poden supoñer un
retroceso sen precedentes nas
políticas de promoción da lingua e de protección dos dereitos dos galegofalantes.
A mobilización veu precedida
dun comunicado feito público
pola Real Academia Galega a
semana anterior, titulado “Unha
lingua para todos”. Nunha reac-

Fotografía: Paco Vila Barros
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ción tamén sen precedentes, a
RAG facía un chamamento para
acadar un acordo social integrador a prol da recuperación do
idioma, que contiña unha severa
apelación á reponsabilidade dos
gobernantes: “resulta preocupante que as primeiras decisións lingüísticas anunciadas pola Xunta
de Galicia sexan todas desprotectoras da lingua galega”.
Nun clima social marcado por
unha crecente crispación, artificialmente creada e politicamente
manipulada, a reacción cidadá á
convocatoria a prol do galego
rebordou todas as previsións. Ás
rúas de Compostela acudiu unha
riola de xentes de toda Galicia,
nunha mobilización diversa e
multitudinaria que abranguía
persoas de distintas ideoloxías,
condicións e categorías. O acto
pode considerarse histórico pola
súa magnitude: nunca en Galicia
tantas persoas saíran á rúa a manifestarse en defensa do idioma
do país.
Os que queren importar ao
noso país modelos doutros
países, países e modelos caracterizados polo illamento, a
segregación e o choque entre
comunidades, levaron unha lección tan rotunda como pacífica
de amor ao galego, desexo de
convivencia, defensa dos dereitos civís e reivindicación da

igualdade e do respecto á pluralidade. Infelizmente, o goberno
galego segue adiante cos seus
plans de desprotección da lingua
galega, e, como consecuencia, a
escalada do conflitividade continúa imparable. Pero o suceso da
manifestación de Compostela
convida á esperanza nunha remontada da sensatez, o civismo
e o senso de dignidade. Estarán
os nosos líderes políticos á altura das súas responsabilidades? ■
Henrique Monteagudo

Estudos de
Lingüística Galega

A

caba de saír o primeiro
número da revista Estudos
de Lingüística Galega
(ELGA), de periodicidade anual,
editada polo Instituto da Lingua
Galega, e dirixida pola profesora
Rosario Álvarez. Trátase da primeira publicación electrónica de
carácter científico e difusión
internacional que trae a lume a
Universidade de Santiago de
Compostela. Na súa presentación
pública, o reitor da USC, Senén
Barro, puxo de manifesto a
especial súa satisfacción por este feito, que pon de relevo a
excelente calidade e a firme
aposta polas novas tecnoloxías
por parte do grupo de investigación en lingüística galega nucleado arredor do ILG. Parabéns e
longa e frutífera vida! ■
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D

ende o ano 2006 reúnense
mensualmente nas salas
do café Tortoni de Buenos
Aires, espazo simbólico da cultura arxentina e referencia xa
mítica do galeguismo e do exilio (na Avenida de Mayo), lectoras e lectores para falar,
estudar e comentar os libros
galegos. A iniciativa veu da
man da xornalista Débora Campos (blog Fíos invisibles) e da
profesora Andrea Cobas Carral
(vid. GRIAL 173) e convoca
unha asistencia constante de
case medio cento de persoas:
emigrantes galegos, fillos e
netos de emigrantes, xornalistas, profesores de universidade
e profesionais diversos.
Na edición da XXXV Feira do
Libro da capital porteña, que
dende hai anos dirixe Marta
Díaz, filla de galegos de Baralla, o libro galego tivo unha
presenza significada. Por primeira vez se celebrou un Día
de Galicia, dentro das actividades da Feira, cun pavillón promovido pola Consellería de
Cultura e Deportes da Xunta de
Galicia e xestionado por Rui
Farias e polo Instituto Arxentino da Cultura Galega, institución vencellada ao Centro
Galego. Arredor de cincocentas
persoas asistiron aos actos,
nos que participou tamén a
escritora galego-arxentina María Rosa Lojo e grupos musicais. Xabier P. Docampo tivo
unha lembranza especial para
as colectividades emigrantes e
exiliadas que nos tempos difíciles da ditadura franquista
souberon manter “o lume aceso da cultura e do libro galego
destoutro lado do Atlántico”.
Un dos encontros máis emocionantes, entre as diversas
actividades que os representantes do libro galego desenvolveron naquela capital, foi a sesión
de traballo cos lectores do café
Tortoni. Os visitantes ao mítico
café porteño, hoxe considerado
patrimonio da humanidade pola
UNESCO, poden contemplar nas

O libro e a cultura galega estiveron presentes na XXXV edición da Feira
do Libro de Buenos Aires. Entre outras actividades, editores, ilustradores
e escritores galegos foron recibidos nas salas de lectura do café Tortoni,
un dos grandes centros de referencia da cultura arxentina.

Galicia no café Tortoni
Presenza do libro galego en Buenos Aires
súas paredes os retratos de
Eduardo Blanco Amor, Luís
Seoane e Arturo Cuadrado, ao
carón da memoria de Borges,
Alfonsina Storni, Federico García Lorca, Eisntein, Sigmund
Freud, Rafael Alberti, Ernesto
Sábato e outros personaxes da
cultura arxentina e universal.
A sesión ordinaria dos Lectores do Tortoni estaba programada aquela tarde para a
lectura de Ramón Cabanillas,
mais dado o carácter extraordinario da visita houbo un encontro especial cos autores
galegos, entre eles o ilustrador
Xosé Cobas, o escritor Xabier
P. Docampo, e os editores Miguel Anxo Fernán Vello, Alfonso Sanmartín (presidente da
AGE) e Víctor F. Freixanes.
A Asociación Galega de Editores entrevistouse coa directo-

ra do evento, a citada Marta
Díaz, coa intención de poñer as
bases dunha futura edición da
Feira dedicada á cultura e ao
libro galego en Buenos Aires.
Con este motivo celebráronse
tamén xuntanzas coas entidades galegas máis activas naquela capital: a Federación de
Sociedades Galegas, o Centro
Galicia, o Colexio Santiago Apóstol, o Instituto Arxentino de
Cultura Galega e o Museo Galego da Emigración. Entre os
proxectos futuros destas sociedades trabállase na idea de promover a instalación permanente
dunha librería da cultura galega
que poida presentar a nosa produción cultural a todos os porteños ■ V. B.
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Otero Pedrayo en Buenos Aires
1959-2009
RAMÓN VILLARES

N
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o inverno austral de
1959, Ramón Otero
Pedrayo foi por segunda vez a Buenos Aires, anovando a viaxe que fixera nos tempos
máis adversos de 1947, tamén
nos meses de xullo e agosto.
Desta primeira viaxe deixou o
señor de Trasalba cumprida
relación no seu libro Por os vieiros da saudade (Galaxia,
1952). Da segunda viaxe, apenas ficaron as crónicas coetáneas e un monllo de saudosas
lembranzas coas que Otero
retornou á Terra. En ambas
ocasións, a actividade de Otero
Pedrayo foi intensa, con ducias
de conferencias pronunciadas
nos lugares máis selectos do
mundo académico arxentino
(Universidade de Buenos Aires, Colegio Na c i o n a l , Universidade de Mendoza) así como da prensa e da industria editorial (Sociedad Argentina de
Editores, diario La Prensa). Vai de seu que varias
das conferencias de Otero foron tamén pronunciadas en locais da colectividade da emigración
galega, onde recibiu homenaxes moi sentidas como
a ofrecida pola organización de intelectuais
AGUEA, que alentaban por aqueles anos figuras
como Seoane ou Antonio Baltar.
Nesta segunda viaxe de 1959, a paisaxe das súas
amizades mudara. Xa non puido abrazar de novo o
seu amigo do corazón, Daniel Castelao, finado en
xaneiro de 1950. Pero encontrou vellos amigos galegos e non galegos, que foron os seus anfitrións na
capital do Plata. Entre estes amigos atópase o historiador arxentino José Luis Romero, a quen Otero xa
coñecera en 1947 por mediación de Seoane. No
texto de Por os vieiros da saudade deixou Otero
constancia daquela nova doa do seu menos que
imaxinario “libro dos amigos”, considerando a
Romero un “amigo de Galicia, bon coñecedor das
letras e do fondo de historia e natureza entretecidas,
onde se broslan as letras galegas”. Non era para
menos, pois Romero recibira a Otero, en 1947, cun

agasallo especial: un artigo
sobre a sua obra publicado na
revista Galicia, do Centro
Galego de Buenos Aires, que
daquela dirixía Luís Seoane.
Unha das conferencias máis
brillantes que Otero pronunciou tivo lugar na Facultade de
Filosofía y Letras da UBA, na
súa vella sede da rúa Viamonte.
Alí, perante un auditorio de
xentes galegas e arxentinas, foi
presentado por quen fora poucos
anos antes o reitor-interventor
da UBA, o historiador J. L.
Romero, quen volveu dar mostras do agarimo que sentía por
Otero Pedrayo, mais tamén da
familiaridade con que coñecía
a obra escrita e a personalidade
do daquela patriarca das letras
galegas. Felizmente, aquela presentación e conferencia foi gravada por Segundo Pampillón e, tempo
andado, puido ser descuberta e recuperada polo
Arquivo Sonoro de Galicia do Consello da Cultura.
Na colección ‘As Nosas Voces’ editou o Consello
da Cultura aquela intervención de Otero e de
Romero en Buenos Aires, co título de “Galicia e
Europa”, que así se chamou a conferencia pronunciada, con torrencial elocuencia, polo mestre de Trasalba. Pasaran xa case cincuenta anos, pero nunca
é tarde cando de recuperar trazos esenciais da nosa
cultura se trata. E así aconteceu que aqueles textos
de Otero e Romero, agora cumpridamente transcritos e reforzados coas súas propias voces, volveron a
Buenos Aires, no outono austral deste ano 2009.
E como tal foron presentados autores, textos e voces,
nun local emblemático da UBA, como é o Instituto
de Historia Emilio Ravignani.
A presentación tivo lugar o pasado día 6 de
abril do ano en curso, e participaron nela, canda
min, os ilustres historiadores arxentinos Luis Alberto Romero e Fernando Devoto. Non se podería
reconstruír medio século despois o ambiente de
1959, nin os protagonistas eran os mesmos. Pero
algo daquelas vidas nas que tanto acreditaban
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Otero e Romero ecoou nas paredes do Ravignani,
cando se escoitaron as voces deles e cando, na voz dos
presentadores, algo da súa obra foi rescatada para
un público de hoxe.
A razón que explica esta nova presenza de Otero
nas aulas universitarias arxentinas non é menor.
Acontece que hogano se celebra o centenario do
nacemento de José Luis Romero (1909-1977), a
quen se lle dedicou un magno congreso internacional, no que tiven a honra de participar como convidado. E como unha actividade paralela daquel
congreso pódese entender a voz rescatada de Otero e
de Romero. Un dos participantes na presentación
deste libro de As Nosas Voces foi un fillo de Romero, Luis Alberto Romero, tamén el mesmo con-

vertido agora nun dos grandes historiadores da
Arxentina actual. O texto que preparou para a ocasión constitúe unha relectura do acto de 1959 e
unha reavaliación do significado e relevancia das
dúas figuras que daquela se encontraron nas aulas
da universidade de Buenos Aires. A redacción de
GRIAL agradece a L. A. Romero a cesión deste texto, que aquí se reproduce en versión galega, como
unha nova homenaxe a aqueles dous intelectuais
que, océano por medio, se encontraron en dúas ocasións e forxaron unha amizade que se fundaba
nunha partillada concepción da vida histórica
como tarefa e dun compromiso cívico como executoria persoal ■

O cruzamento de dous intelectuais
LUIS ALBERTO ROMERO

E

n 1959, Ramón Otero Pedrayo pronunciou unha conferencia sobre Galicia nesta
Facultade de Filosofía e Letras. Preséntao
José Luis Romero. A ocasión posibilitou o cruzamento entre dous intelectuais que, pertencendo a
mundos moi distintos, tiñan, e encontraron, un
territorio común.
1

Poñamos este encontro no seu contexto. As
relacións entre os intelectuais galegos, de España e de Hispanoamérica, e os arxentinos foi
naturalmente moi intensa. A emigración galega
foi moi ampla, e os galegos e os seus fillos constitúen unha porción considerable da nosa sociedade. En particular, a Guerra Civil española
trouxo a Buenos Aires moitos e moi cualificados
intelectuais e artistas. Luís Seoane, o grande
amigo do meu pai, era un pouco de cada unha
destas cousas. Non é en absoluto casual que
Buenos Aires fose elixida como sede do primeiro Congreso da Emigración Galega, que desempeñou un papel principal na consolidación do
nacionalismo galego.
Antes de 1956, cando moitos dos intelectuais
arxentinos se encontraban á marxe, excluídos das
institucións académicas oficiais, esa relación de-

senvolveuse tamén nas marxes, que eran amplas e
densas, e máis interesantes que o centro oficial.
Había infinidade de institucións, como o Colegio Libre de Estudios Superiores, de editoriais,
moitas delas de españois, de revistas culturais, que
eran verdadeiros focos culturais. Unha densidade semellante encóntrase daquela no campo asociativo galego.
Entre intelectuais arxentinos e galegos houbo
dúas experiencias de irmandade. Unha, a Guerra
Civil española, e a formación do mundo do antifascismo. A outra, o peronismo, que, para estes
protagonistas, prolongou aquel combate épico.
Un mundo de intelectuais e de cultura liberal,
progresista, socialista e comunista, que días pasados evocou con elocuencia Ramón Villares.
Otero Pedrayo veu a Buenos Aires en 1947.
Foi a súa primeira viaxe a América. Os seus amigos galegos organizan a recepción do mestre,
daquela fóra da Universidade. Como parte dos
festexos, José Luis Romero, que empezaba a ser
coñecido como medievalista, e tiña unha estreita
amizade con Luís Seoane, Rafael Dieste e outros
destacados intelectuais galegos, é invitado a escribir un artigo nunha publicación da colectividade
galega: “Otero Pedrayo e a Galicia medieval”. Un
artigo que non coñezo e que espero poder ler
axiña grazas a Ramón.
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Na súa segunda viaxe a Buenos Aires, en
1959, Otero Pedrayo atopou un panorama distinto. Os excluídos de antano agora estaban nas
posicións de goberno, sobre todo no terreo cultural. José Luis Romero fora reitor da UBA,
por pouco tempo, mais dabondo como para
impulsar unha renovación que se desenvolveu,
vigorosa, ata 1966. Neses meses realizouse en
Buenos Aires o Congreso da Emigración Galega xa citado, que significou un forte impulso
para o estreitamento deses vínculos. Como lle
di José Luis Romero, Otero Pedrayo estaba
“entre amigos”.
É a época en que José Luis Romero está na
plenitude da súa acción universitaria. É profesor
da Facultade de Filosofía e Letras, ensina Historia Social, unha materia por el creada, e tamén
Historia Medieval. O centro de Historia Social
exerce unha vasta influencia na renovación historiográfica daqueles anos. A súa materia, Historia Social, é cursada por moitos dos estudantes
da Facultade, e non só polos de historia. É unha
materia que forma opinión.
2
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Mercé á Historia Social, os estudantes de
entón (eu aínda era moi novo; incorporaríame
un par de anos despois) sabiamos moitísimo da
Galicia medieval. Coñeciamos a Prisciliano,
grazas a Claudio Sánchez Albornoz e, por
suposto, os estudantes de letras coñecían ben a
Rosalía de Castro, moi apreciada en Buenos
Aires, e mais a Valle-Inclán. Pero José Luis
Romero colocou para nosoutros a Galicia
medieval no centro da historia de Europa e do
mundo occidental.
A catedral de Santiago de Compostela era
unha imaxe moi coñecida. Sobre todo, o célebre
sorriso que o mestre Mateo puxo nun dos apóstolos. É o primeiro dos sorrisos románicos que
José Luis Romero rexistrou, para construír a súa
explicación sobre as novas mentalidades, que
emerxían no século XI.
Tamén sabiamos moito —polo menos comparativamente— sobre o Camiño de Santiago.
Estabamos familiarizados coa Historia compostelana e coa Crónica del monasterio de Sahagún.
O bispo Xelmírez éranos un personaxe familiar, e
bastante popular, polo seu estilo de “home
novo”, activo e emprendedor, verdadeiro protagonista do que pouco despois Duby chamaría “a
revolución feudal”.
Fundamentalmente, coñeciamos o activo
mundo do camiño e dos seus burgueses, moitos
deles francos, advenae. Sobre todo, dos movementos sociais do século XII. En particular, o de
Santiago de Compostela, cos seus divertidos epi-

sodios, como o de Xelmírez fuxindo disfrazado
de muller, e a raíña Urraca escarnecida, plasmado por Luís Seoane nun dos seus púcaros
decorados con motivos galegos, que nos amosou
hai unos días Ramón Villares.
Porque José Luis Romero —a diferenza de
don Claudio, que situou o camiño de Santiago
nunha das vías laterais e, en definitiva, mortas da
feitura de España— colocou o camiño de Santiago e a Galicia medieval no centro mesmo da súa
explicación da historia europea e occidental, niso
que chamou “a revolución burguesa no mundo
feudal”. Non creo que moitos arxentinos tivesen
ningunha experiencia semellante á de Ramón
Otero Pedrayo: cruzar o Atlántico para que lle
digan que a súa aldea está, en realidade, no embigo do mundo.
3
Otero Pedrayo e José Luis Romero coincidían en
algo que para ambos era central, prioritario: pensar en Europa. Cando nos mundos académicos
centrais, como o francés, o horizonte aínda era
nacional, ou mesmo rexional, eles concedíanlle
unha grande importancia a pensar Europa en
conxunto, na súa unidade e diversidade. Antes de
que a Unión Europea consagrase a necesidade
de falar de Europa, de mirala en conxunto, estes
dous historiadores, tan distintos en moitas cousas, estaban facendo precisamente iso.
Este é, xustamente, o tema da conferencia de
Otero Pedrayo. Un galego, un galeguista, un
rexionalista, un tradicionalista, que “busca a universalidade en Galicia”. Que nos di que é imposible entender Galicia sen Europa, ou mellor
aínda, sen as distintas Europas, que diferencia ao
miralas dende Galicia. Sen os romanos, sen Carlomagno, sen o gran barroco, sen o nacionalismo, por non falar das construcións estatais, que
seguramente padecía en silencio. Asemade, sinalando canto de Galicia había en Europa, dende o
luminoso culto a Santiago, que segundo o mito
mobilizaría a Carlomagno en defensa da cristiandade, ata a presenza sutil e estendida das tradicións lingüísticas e poéticas celtas, vivificadoras
doutras linguas e doutras literaturas.
Non necesito recordar canto escribiu nun sentido parecido, mutatis mutandis, José Luis Romero,
acerca da presenza europea en América. Tampouco
necesito recordar que consagrou boa parte da súa
vida ao estudo de Europa, mirándoa dende América, dende a Arxentina ou, como dicía hai pouco
Tulio Halperin, dende Adrogué. Porque José Luis
Romero estaba convencido de que podía explicar
Europa dende a Arxentina, quizais mellor que os
europeos, e asemade, que só coñecendo Europa el
podía entender a Arxentina.

Engadiría en suma que ambos historiadores
compartían, para dicilo en termos hoxe de moda,
a convicción acerca da potencialidade das explicacións formuladas dende as marxes. E que
podían sentirse mutuamente satisfeitos con esa
idea compartida.
4
Sospeito que Otero Pedrayo, vinte anos maior,
sabía pouco de José Luis Romero. Por outra parte,
o mundo intelectual de José Luis Romero era moi
distinto do de Otero Pedrayo: buscaba cousas distintas, da historia e da vida. Malia iso, vemos no
texto da súa presentación, que alén da cortesía,
había nel unha enorme empatía polo intelectual
que chega, polo mestre.
En primeiro lugar, como dicía antes, por esa
combinación entre —dinos— “recóndito rexionalismo e iluminadora universalidade”, na que el
mesmo podía recoñecerse.
Mais tamén polo interese, a devoción, de
Otero Pedrayo pola tradición que, para José Luis
Romero, non é, de ningún xeito, o pasado
morto. En Otero Pedrayo, dinos, a tradición é a
forza capaz de actualizar o legado do pasado no
presente e, máis aínda, de dar forza ao que está
por vir. Para dicir isto, acerca dun tradicionalista,
José Luis Romero non ten que violentar ningún
dos seus principios, aqueles que organizaban a
súa concepción da vida histórica. Podía simpatizar plenamente con quen, di el, “ama o creado,
pero máis ama a creación mesma, e acaso máis, a
renovada esperanza de crear e as prefiguracións
da creación futura”.
Sobre todo, encontra en Otero Pedrayo o
humanista integral, ese ideal do mestre, que para
el encarnaron, por exemplo, o seu irmán Francisco ou Alejandro Korn. Recórdanos que Otero
Pedrayo é escritor, crítico literario, xeógrafo, historiador. Mais advírtenos que non o clasifiquemos,
“porque cada vez que dividimos a súa personalidade, diminuímola”. Como en Pedro Henríquez
Ureña, o seu gran modelo, encontra en Otero
Pedrayo un intelectual capaz de interesarse nas
cousas máis diversas e integralas, máis alá dos seus
detalles, nunha mirada común. “A graza que lle foi
concedida —dinos— reside en certa radical e
indestrutible unidade que hai no seu modo de
sentir e de pensar”. Ao principio, José Luis Romero dixera que o mestre galego estaba ese día “entre
amigos”. Podería agregar, se cadra, que atopara un
confrade no reducido grupo de espíritos alertas e
militantes ao que sen dúbida pertencía ■

O historiador arxentino José Luis Romero

Os historiadores Luis Alberto Romero e Fernando Devoto
con Ramón Villares en Buenos Aires
Fotografía cedidas polo Consello da Cultura Galega
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Nós e a cidade
Axentes, tempos e espazos
para a creación e a difusión cultural
Sección coordinada por Manuel F. Vieites

Pensar e facer cidade
M A N U E L F. V I E I T E S

▲

A

Imaxe do Kiosco Alfonso, na Coruña,

durante a presentación do Salón do Cómic
Viñetas desde o Atlántico.
As fotografía desta sección pertencen a
Pablo Gutiérrez, Óscar Martínez, Andrés Rey,
Manuel G. Vicente e Paco Vila Barros

o longo do último trimestre do ano 2008 celebramos, organizadas pola Fundación Carlos Casares, no Centro Social
Caixanova, un ciclo de conferencias e debates cos lemas de
“Nós e a cidade” e “Axentes, tempos e espazos para a creación e a
difusión cultural”. A finalidade non era outra que promover un
marco de encontro, debate e deliberación arredor do que poida ou
deba ser a cidade, imaxinada desde as voces dos seus axentes culturais e sociais, daquelas persoas que nos últimos anos se veñen significando nese proceso de facer cidade desde a acción, unha veces
con iniciativas innovadoras e outras mantendo vellas usanzas e tradicións, pois na cidade todo ten cabida.
Como sinalabamos no programa, a comunicación e a cultura
son campos fundamentais no proceso de configuración da cidade;
vínculo entre os axentes de cultura que nace da súa relación, como
algo vivo e dinámico, ou como algo que se recupera e pon en valor.
Esas pautas de comunicación e relación tamén se establecen coas
vilas que conforman o que se coñece como área metropolitana, en
tanto a cidade adoita ofrecer servizos que cobran especial relevo no
eido da creación, da difusión, da información. Por todo iso, parécenos tan importante crear espazos onde os axentes e os públicos
poidan pensar a cidade, analizar o seu pasado, afirmar ou cuestionar o seu presente e propoñer o seu futuro, con todas esas voces,
múltiples, que configuran o nós, mais sen esquecer aqueloutras
persoas que tamén fan parte dese nós, aínda que non contemos coa
súa presenza. Porque a cidade é cousa de todas e de todos, dos que
non están e dos que si están, dos que veñen e dos que non, para
alentar un proxecto inclusivo que permita que esas ausencias pouco
a pouco se convertan en presenzas; para que o eles e o vós acaben
por ser nós. Velaí a importancia de fomentar foros abertos de participación, de favorecer esa participación.
Deseñamos así este ciclo para que as voces da cidade tomasen a
palabra e entre todos e todas poder facer unha diagnose da situación e formular perspectivas nos diferentes ámbitos da creación,
a difusión e a acción cultural. Cabe pensar as fortalezas, carencias
e potencialidades da cidade como ferramentas necesarias para facer
unha cidade mellor. Cabe pensar que todas esas persoas poidan
sinalar eixes, temas e camiños polos que deba transcorrer a nosa
reflexión e a nosa acción no futuro máis inmediato.
O ciclo artellouse, como vén sendo habitual, en varios relatorios e mesas redondas. Os relatorios serviron para establecer
liñas fundamentais na tarefa de pensar e facer cidade, en tanto as
mesas redondas permitiron escoitar experiencias e relatos moi
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Cómpre promover un modelo de desenvolvemento asentado na cidade creadora,
e a cidade tamén pode e debe ser creadora no campo da creación e da difusión cultural.
A cidade ten que aproveitar e optimizar os múltiples recursos de que dispón, que xera
a cada momento, e que, na actualidade, apenas se utilizan na súa meirande parte
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diversos de persoas que traballan no día a día
en sectores moi variados, desde a prensa até a
programación artística. Esta xeira de debates
deixou un pouso inesquecible por canto se
puido comprobar que existe un amplo abano
de prácticas culturais que destacan pola súa orixinalidade e diversidade, tanto polas temáticas
abordadas, as iniciativas emprendidas ou os
públicos participantes. A cidade ferve a cada
pouco, pois a cada pouco se está desenvolvendo un proxecto concreto.
En realidade todas as cidades ferven coa actividade. Seguramente unhas máis ca outras, unhas
en determinadas direccións e aquelas con outras
liñas, non menos interesantes. En todas as cidades hai axentes, e en todas as cidades hai tempos
e espazos para crear e difundir o que se crea.
Cómpre destacar que nestes momentos de crise
quizais fose interesante considerar o rol que a
creación e a difusión cultural podería chegar a ter
nun modelo de desenvolvemento asentado con
decisión en criterios máis sustentables, en criterios realmente ecolóxicos, para promover unha
sorte de ecoloxía da cidade e promover os diferentes sistemas e subsistemas de creación cultural
que podemos atopar na mesma, desde o centro ás
periferias.
Cómpre promover un modelo de desenvolvemento asentado na cidade creadora, e a cidade tamén pode e debe ser creadora no campo da
creación e da difusión cultural. Ao longo de todos os días nos que houbo debate puidemos
tomar o pulso dunha cidade viva, porque amais
dos presentes, entre os relatores, tamén había
outras presenzas, entre un público que traía
consigo moitas máis experiencias de creación e
de difusión. O reto talvez consista en coordinar
toda esa forza creativa e poñela ao servizo da
cidade no seu conxunto. Pensemos, por exemplo, en todos eses espectáculos que se fan nos
centros de ensino e imaxinemos que tipo de
experiencia poderiamos favorecer se con todos

eses espectáculos se organizase un circuíto de
teatro escolar de maneira que os mesmos circulasen por centros de ensino e centros recreativos. Sería, sen dúbida, unha experiencia moi
interesante, no plano vivencial e formativo para
todo o alumnado participante, mais tamén para o
público receptor, que seguramente comezaría
a considerar o teatro como unha manifestación
artística digna de ser considerada como opción
de ocio ou mesmo como práctica artística. Hai
que pensar igualmente que iso permitiría
aumentar considerablemente a visibilidade do
teatro e potenciar a súa posta en valor nun sector fundamental, ao que tamén cómpre ofrecer
posibilidades reais de usar o tempo libre con
propostas que implican encontro, relación ou
debate coa alteridade, a través da visión de
mundos dramáticos ficticios, pero que poden
ter unha considerable relación co aquí e o agora
de moitos mozos e mozas, cos seus problemas e
preocupacións.
A cidade ten que aproveitar e optimizar os
múltiples recursos de que dispón, que xera a cada
momento, e que, na actualidade, apenas se utilizan na súa meirande parte. Hai que facer que a
cultura que se crea na cidade circule pola mesma,
sen parar, porque os recursos que se precisan en
moitas ocasións non son excesivos, mesmo son
asumibles. E as iniciativas que se están desenvolvendo nos espazos urbanos son moitas e moi
interesantes. Potenciar cidades creadoras tamén
permite establecer comunicación e relación entre
as cidades, os seus creadores e as súas creacións, o
que tamén contribúe a establecer os necesarios
equilibrios, para que a cultura circule de verdade,
para que a cultura creada desde a base chegue ás
bases do corpo social, a todos os seus sectores,
sobre todo a aqueles para os que nin se fai nin se
programa cultura.
Entre as conclusións desta experiencia quizais
haxa unha que conviría salientar: cómpre potenciar o encontro e o diálogo entre todos eses axen-

Sala do Centro Social Caixanova de Pontevedra

tes que activan a cultura de cada cidade, aquela
que ten unha dimensión máis oficial e institucional e aqueloutra que se presenta como alternativa, que se quer situar na periferia. Pois todas as
culturas son necesarias para crear cidades de cultura, cidades nas que as culturas sexan índices
reais de riqueza, de benestar, de desenvolvemento social e comunitario. Esa é a tarefa que nos
marcamos, unha tarefa que todas e todos, desde
outras vilas e cidades, tamén poden e deben asumir. Para facer país, un país de todas e de todos,
con todas e con todos; un país rico en culturas,
en voces, ecoloxicamente plural, economicamente sustentable, socialmente forte.
Nas páxinas que seguen ofrecemos algúns dos
relatorios que se presentaron neste V Ciclo de
Conferencias e Debates, aqueles que poden ter
máis interese para os nosos lectores e lectoras
debido ao ser carácter máis xenérico. Coa súa
publicación, a revista GRIAL quere trasladar a
toda Galicia un interesante debate sobre modos
e modelos de facer cidade e de facer país ■
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Cultura de cidade para Galicia
HÉCTOR M. POSE

A Xan Bouzada, in memoriam.
A Henrique Porto, in gratitudinem.

O
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home, a muller, non veñen ao mundo
nin están xeneticamente predestinados a
habitar nel como cidadáns e cidadás.
Fanse con tal condición na acción social, na
praxe política e no diálogo entre culturas. E dicimos ben, culturas, e non cultura pois todas as
culturas son diversas, híbridas, plurais e en desenvolvemento e interacción constante. Unha
interrelación que actualmente é na cidade o
marco onde máis se pode posibilitar. Favorecer
que así sexa pasa por facer cidades que se conformen máis como polis que coma urbes. A educación e a cultura son instrumentos indispensables
para acadar este obxectivo, e sono cando contribúen ao noso habitar pedagóxico, amable co
territorio e coas persoas.
De coincidir nesta formulación xeral de crear
cidade, entendemos que hai diversos aspectos nas
políticas culturais locais urbanas que se estilan en
Galicia que conviña corrixir para que o consigan.
De entrada, cumpriría abandonar parámentros
xeográficos estritamente municipais, debendo
asumir unha visión decididamente holística, sistémica e moderna de cultura e ser máis efectivas
socialmente se queren posicionarse como importantes diante da poboación. Os camiños que propomos para aquelas no seu renovado enfoque e
nas actuacións derivadas deste, están abocados a
ser debatidos e asumidos nun clima de maior diálogo entre as múltiples partes implicadas. Mais,
de novo, a lóxica da acción política, con demasiada frecuencia vai diametralmente en contra do
que sería acaído dende o punto de vista da lóxica
técnica ou do simple sentido común a ollos da
cidadanía máis formada e comprometida. Cómpre descartar, ao fío, prexuízos ao uso, para comprender na xusta medida as razóns do xa
demasiado frecuente desencontro entre o político e o científico, as distancias entre o mundo académico e o político. As propostas do intelectual
proceden dun traballo profesional, contrastado,
informado, que orientan e enriquecen as das que

se exercen no ámbito político, polo xeral, moito
máis pragmáticas e posibilistas e, xa que logo,
carentes dunha auténtica capacidade de transformación1.
Así mesmo, os profesionais da acción cultural
pública sofren uns males estruturais que están a
incidir no labor que desenvolven. E os demais
actores do sector cultural, creadores, empresas e
asociacións sectoriais e de base, tratan de gañar o
protagonismo na sociedade galega que coxunturas económicas ou males crónicos disque llelo
impiden.
Listar estes trazos como algúns dos elementos
definitorios dunha situación ou como condicións superadoras duns contextos invalida, por
inxenuo, o noso argumentario a prol doutro
xeito de deseñar políticas culturais nas cidades
do país? É ben certo que así podería ser cando a
nosa realidade política e institucional a nivel
local converte en aporías o feito de crear áreas
metropolitanas, xestionar máis servizos mancomunados ou discutir o sentido actual das deputacións provinciais.
Con todo, cabe ser positivos e pensar que hai
marxe para unha sensible mellora. De feito, é de
xustiza recoñecer moitos avances dende unha
perspectiva temporal. A miña mirada pretende
ser de vontade obxectiva, dende o compromiso e
sen disimular certa dose de dúbida, propondo
disertar sobre o binomio cultura e cidade en
Galicia, dende as características que o urbano
como forma de ocupar o territorio e vivencialo,
posúe como virtualidades. Falaremos, xa que
logo, da xeneralidade das nosas cidades, dende a
consciencia de que isto é inxusto para aquelas
que amosan mellores resultados en política cultural ao noso entender, mais as limitacións inherentes a un escrito comportan tamén algúns
inconvenientes como o da extensión e a falta de
matiz. Mais o lector avezado sabe ben onde debemos incidir para esa ansiada muda en certas políticas e onde aplaudir actuacións acaídas.

NÓS E A CIDADE

O fenómeno urbano galego como
contexto

Héctor M. Pose é doutor en psicopedagoxía polo
Departamento de Pedagoxía e Didáctica da Facultade de
Educación da Universidade da Coruña, onde imparte

Coincidiremos en que a sociedade se fai cada vez
máis complexa e diante de tal evidencia só cabe
articular solucións complexas, amosar un aquel
de vontade e planeamento e manter unha sistemática revisión do quefacer. Se isto é así, en primeiro lugar, tal proceder non é o marco habitual
no que se desenvolven o común das nosas políticas culturais urbanas actuais. Por diversas causas,
e que en si mesmas revelan un estado da cuestión
mellorable, o protagonismo do obvio, do cíclico
mimético e do conflito pensamos que é excesivo
fronte a reflexión contrastada, o labor afastado de
prazos electorais, a innovación e a experimentación, o prevalecemento da dimensión comunitaria da cultura e o planeamento estratéxico nos
nosos municipios urbanos.
Mais, de que cidade falamos cando falamos de
cidade en Galicia? Dende unha perspectiva comparada con outros contextos europeos e españois
e non unicamente segundo o criterio poboacional, posuímos dúas cidades medianas ou intermedias: Vigo e A Coruña. As restantes, incluíndo as
realidades emerxentes de Vilagarcía de Arousa,
Narón ou Carballo, son cidades pequenas. Amosan aínda unha fisonomía compacta, humanamente cohesionadas. Mais o fenómeno
rurbanizador foi quen de xerar expansións periurbanas, difusas e perimetrais a aquelas, nomeadamente nas que conforman o denominado
corredor atlántico que transcorre nun continuum
de Ferrol a Porto. E todas elas coinciden nalgúns
trazos preocupantes: áreas de non cidade, problemáticas na convivencia veciñal, fendas elocuentes
no acceso cultural de grandes capas poboacionais
ou moi escasas interaccións entre si. Unhas tendencias e as súas repercusións en termos de hábitos de vida instaurados que levan o suficiente
tempo avisando da inutilidade en múltiples
aspectos dunhas teimudas actitudes, como por
exemplo, da caducidade de escalas e dalgunhas
políticas que se seguen implementando.
Existe, de feito, unha disfunción entre a cidade real que se percibe e se vive, e a cidade
administrativa. Os usuarios daquela non son
unicamente os seus empadroados. Xa en términos numéricos, os socios e asistentes a espectáculos deportivos e de entretemento localizados
nas nosas cidades corresponden, en gran medida, a persoas chegadas dos municipios limítrofes, doutras zonas do país, visitantes ocasionais e
de negocios, turistas, etc. A cultura urbana espallada pola globalización, así como o efecto imán

docencia. As súas principais liñas de investigación son a
animación sociocultural e as políticas culturais locais. Publicou
diversos textos, entre eles, La cultura en las ciudades.
Un quehacer cívico-social. Dirixe a revista Interea visual.

1 Subirats, Marina. http://www.fes-web.org/publicaciones/res/archivos/res07/07.pdf. Consultado o 10 de setembro de 2008.
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das cidades, debe determinar aos seus xestores a
moito máis que a facer esforzos que se invisten,
pola influencia de lobbies de presión local, na
mercadotecnia de cidade. A acción cultural leva
mal os imperativos e acaba por regurxitar o que
nunca debeu asumir.
Sería desexable que este afán de corresponder
a tales obxectivos e demandas fose parello no
coñecemento e aplicación de fórmulas de goberno territoriais que dean acaída resposta á ocupación do territorio e dos seus efectos. A cidade que
opta por fagocitar o contorno para posicionarse,
é feble. A forza dun referente reside en ser plataforma do propio e do alleo, en colaborar con
outras comunidades e non en transitar con vocación solitaria polos vieiros da contemporaneidade. Por suposto que son obvias tamén as razóns
que pesan para ocasionar este proceder político
por acción ou omisión e non me estenderei en
debullalas pero si en pólas en tea de xuízo por
dubidosamente eficaces.
É hora de discorrer e experimentar anovadas
actitudes de xestión política, outras estratexias e
maneiras que respondan mellor aos desafíos dos
xeitos nosos de poboar e convivir. Un exemplo:
como está incorporando a acción cultural pública os novos modos de vivir e de xestionar os diferentes tempos, un aspecto fundamental na
dispoñibilidade diaria das persoas, das familias?
Diante da multidimensionalidade dos fenómenos inherentes á cidade, cómpre cruzar lóxicas de
actuación políticas que, acotío, apenas se dan:
pensar, dialogar, pactar, aplicar e avaliar2. Abonda xa con seguir desenvolvendo iniciativas de ton
minifundista e a curto prazo a cuestións que
sobordan marcos locais ou que solicitan medidas
sustentables de calado estrutural, mesmo de país.
Déixese, por apuntar como costumes demasiado
instaurados entre nós, de establecer convenio
entre uns e outros, só se existe total empatía partidista ou persoal entre os responsables; de confiar en profesionais da cultura segundo a súa
marca ideolóxica ou de ignorar iniciativas e opinións dependendo dos nomes que as impulsen.
Preocupa o feito de ter que sementar que o exercicio crítico tamén é exercicio cultural e denota
madureza democrática en quen o estimula e o
recibe de bo grao. De nada serven tales modos de
proceder pois só acrecentan en entidades ou persoas o descrédito no raciocinio e na capacidade
dos nosos cargos electos ou a impresión de que se
dilapida o patrimonio público.

Vindicar a cidade, vindicar a cultura
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E viceversa. As cidades deben ser, en esencia, proxectos culturais consensuados. A cultura non se

pode disociar da globalidade de elementos que
configuran a vida das persoas, todas as áreas de
xestión son, en certa maneira, áreas de cultura.
Esta visión ten que prevalecer tamén á hora de
territorializar as políticas que se pretendan aplicar dende xerarquías administrativas de maior
altura para esa comunidade urbana. Gañar cidade ao mar, plans de mobilidade urbana ou de
mellora estética, mapas de ruídos, cidades sensibles ao diferente, pactos cívicos, proxectos educativos de cidade, candidaturas a…, son proxectos
de tal calado que precisan do labor cultural e
educativo coa cidadanía en colaboración cos que
están a pensar a cidade: a arquitecta, o xeógrafo, a
paisaxista, a socióloga, a xornalista, o mestre, o
ecoloxista, o creador, etc.
Redefinamos as políticas en termos de proxecto de cidade, de interacción múltiple entre as
artes, a educación, a comunicación, a economía e
o hábitat. Só deste xeito a política cultural é política de cidade: xestiona valores, expresións, imaxinarios, relacións, espazos, tempos… dende a
cidade. Miremos a acción cultural co propósito
non só preponderantemente estético, espectacular e de entretemento (festas, programacións,
conmemoracións, etc.) senón para procurar facer
máis próspero un espazo físico e humano de vida.
É necesario, é posible.
Unha cidade é as culturas das súas xentes. En
base a iso, asúmase e actúese en consecuencia que
a cultura dunha vila é moito máis, por exemplo,
cá concellería así denominada. Os seus responsables apenas son xestores circunstanciais do que é
propiedade municipal que, por ampla que esta
sexa, afortunadamente queda moita marxe de
manobra fóra dela. Do recoñecemento ou non
desta realidade depende agrandar a eficiencia dos
recursos e anos de intervención institucional,
mais tamén o feito de trocar a deriva que levan
algunhas de tales políticas. Ao fío, cómpre valorar positivamente considerables acertos en diversas realidades territoriais urbanas galegas e
mesmo quefaceres que son referente para outras
cidades, e así o temos expresado3. E mesmo,
agora dende unha observación actualizada,
aplaudimos avances positivos en liñas xerais en
cidades como Ferrol, Vigo ou Santiago de Compostela ou en ámbitos específicos ata agora máis
desatendidos na Coruña, Narón e Ourense.
A municipalización da cultura foi parella ao
desenvolvemento democrático, que optou por
encher cada vez con máis contidos e obxectivos
as administracións locais en virtude do seu trazo
subsidiario e a desidia doutras instancias4. Un
labor sobre o que aínda, a día de hoxe, non existe un marco lexislativo que determine e obrigue
a unha prestación de servizos mínimos en cultura. Atopámonos nun contexto de competencias

concorrentes no cal as cidades se autoimpuxeron
o obxectivo da universalidade de prestacións culturais en sentido estrito. Isto está a provocar
unha situación desequilibrada e moi desigual
entre elas respecto aos recursos e ás prestacións
que en realidade dan á cidadanía. Cando este
contexto de crecente insostenibilidade fará recapacitar aos gobernos locais da propia acción cultural imperante? Agora que a crise na
construción augura uns anos de merma notable
nos ingresos municipais? Virá de inmediato a
malentendida aplicación de posturas de corte
neoliberal de servizo prestado, servizo sufragado
integramente polo usuario só cando hai escaseza
e non por entender que a cultura ten prezos?
Insistimos neste aspecto capital dos orzamentos e
a forma de xestionalos non só polo inxusto do
reparto económico entre administracións e os servizos que presta cada unha, senón en termos de
que sexan quen de enxergar as oportunidades dunha visión de cultura como proxecto de
cidade e non fundamentalmente como alternativas de espectáculo.
Unha política cultural de cidade debe esforzarse en definir os contornos precisos sobre
dominios e responsabilidades de intervención
dos diversos axentes con incidencia nela (a saber:
concello, administracións, empresas e terceiro
sector), tratando de imprimir coherencia pero
sen caer nesa sobredose cara, esgotable e inaxeitada de municipalización. Un pacto cultural entre
administracións, unha estratexia cultural local
entre axentes en cada cidade sería boa noticia e
nada neste sentido se ten dado entre nós. Un mal
hábito que confunde o obxectivo de densidade
da oferta con solapamento de iniciativas ou
mesmo minimiza o pluralismo de formas de
expresión e das prácticas culturais máis innovadoras. A mellor política de cidade para a cultura
non é facer, senón orientar a acción, crear as condicións para a práctica e a oferta asociativa e privada, suxestionar para o protagonismo cívico.
Cabería mencionar aquí a necesidade de que as
administracións logren non só beneficiarse senón
tamén influír (de novo aquí apelamos á pedagoxía) nas políticas culturais das tres principais
entidades financeiras de Galicia, de innegable
boa intención pero, ao noso xuízo e nalgúns
casos, prexudiciais na educación de públicos.
O rol das cidades, xeradoras de tendencias en
diálogo co goberno autonómico e provincial,
sería de entes estimuladores, de apoio a múltiples
iniciativas e, cada vez menos, axentes principais,
programadores. Por que non se procede así,
como norma habitual, entre a Xunta de Galicia e
os gobernos urbanos con proxectos de alcance
autonómico e proxección exterior? Outra vez
topamos coa multicausalidade propia da lóxica
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política, pero sería imprescindible insistir. Outra
das razóns é porque importamos os conceptos
pero carecemos da experiencia, da educación democrática necesaria para polos en práctica con
visos de éxito. A universidade e a investigación
aplicada, cando se acode a elas para crear estratexias que sexan pedagoxicamente útiles en xestión,
captación e fidelización de públicos, etc., deberían servir para axudar a minimizar as tendencias
que estamos a expresar5. Esta colaboración entre
centros de investigación e órganos de acción política local parécenos absolutamente necesaria para
a mellora da vida pública e, insistindo no que
antes apuntabamos, debemos afondar uns e
outros na empatía que nos leve a interactuar máis
a miúdo. Por certo, a nómina das principais cidades galegas posúen institucións universitarias e
coido que esta cuestión está sendo infrautilizada
en términos de colaboración investigadora, oferta cultural, etc.
Existe unha boa listaxe de experiencias de
diversa natureza que apostan por formulacións
semellantes ás que aquí expomos. Por facer unha
cala na praxe, sabemos de iniciativas que empezan por revisar actitudes na xestión política. As
formas transmiten valores e son exemplificantes
para os seus destinatarios. Sexamos menos reacios á crítica, á consulta e á reflexión compartida
favorecendo a periódica celebración de foros,
xornadas, debates e diálogos convidando aos
medios de comunicación. O reto da participación no deseño de novas políticas culturais urbanas refírese aos procesos de toma de decisións e
aos sistemas de relación e partenariado entre os
que inciden no ecosistema cultural local. Nos
últimos tempos, diante das demandas dos colectivos sociais máis activos ou por mímese coas
urbes máis progresistas neste ámbito, imos coñecendo outros sistemas e mecanismos de concertación entre axentes ou a constatación de que as
relacións horizontais e en cooperación reticular
entre organizacións é un feito.
A política, a postura ideolóxica non é intrinsecamente perniciosa para a acción cultural
pública sempre e cando sexa digna, transparente,
lexítima e tecnicamente acaída a unha realidade
dada. E somos, co dito, conscientes de que actuar
deste xeito complexiza e provoca friccións no
quefacer diario de cargos políticos e técnicos. Só
unha base teórica fornecedora e en permanente
revisión, o risco, a creatividade nas maneiras de
interactuar entre todas as partes poden superar as
trabas que procuren maiores consensos en aunar
estratexias e sinerxias. Opino que o tempo irá
facendo o seu labor de pedagoxía política e cultural que axude a inverter dinámicas e vicios
actuais abocados ao vaivén, ao clientelismo, á
ineficacia e á fartura social. O non cidadán, entre

outros motivos, tamén é produto da inexistencia
de protagonismo ou da pésima calidade de servizos e programas teoricamente a el dirixidos.

Novos predicados para a cultura urbana
Falamos doutros predicados referidos ao suxeito
cultura, aqueles trazos que definen unha acción e
que virían a cambiar tendencias actuais naquelas
políticas que non o plasman así. Vexamos, sen
exhaustividade, algúns tópicos susceptibles de
corrixir.
É digno de corrixir por reducionista, definir a
cultura como sinónimo das cousas do lecer.
Aquela é fundamento do social e, porén, tómase
como un complemento banal da acción pública.
Neste sentido, é un erro moi instalado no imaxinario de moitos axentes crer que a cultura está
case exclusivamente nas belas artes e a iso se
entregan en corpo e recursos. Nalgúns casos, son
arengados polos protagonistas do sector cultural
profesional apoiando esta percepción e alentando o fomento das formas culturais elitistas.
Cando se insiste en que a inmensa maioría da
poboación abrace a oferta cultural oficial como
consumidores revela unha inconsciencia grave.
Os alicerces indispensables e que resultan determinantes no acceso cultural á ciencia, ás artes
escénicas e musicais, ás artes visuais e de movemento, etc., non están, nin moito menos, conseguidos en Galicia na magnitude socialmente
desexable. Reconverter este ermo social é cousa
de moitos axentes, de métodos e de tempo, e
semella que culpabilizamos a unha cidadanía
insensible desta situación deficitaria, cando non
é así.
Atendan en maior grao os gobernos locais á
dimensión comunitaria e máis antropolóxica da
cultura, aquela que se impregna na xestión política, nos xeitos de vivir e convivir acotío, no sentido de comunidade, na civilidade, nos modos de
practicar as liberdades individuais e colectivas, na
xestión do territorio e da diversidade, na sensibilidade coa dependencia, na creación e potenciación do espazo público, na valorización do
patrimonio cultural e ambiental para ben da
comunidade política e non fundamentalmente
dun gremio profesional…, é dicir, na calidade de
vida das persoas. Supérese aqueloutra tradicional
dimensión vertical da difusión cultural e as súas
tan plausibles estratexias de proximidade6. A cultura non é consecuencia do desenvolvemento
dunha comunidade, é causa e un dos seus piares
básicos7. Unha máxima que vén cuestionar a
política cultural baseada en enumerar actividades
xeneralistas sen identificar moi ben antes os
públicos, en insistir dende a competitividade en

cíclicas programacións de natureza tradicional
que ofertan máis do mesmo do que fan outras
cidades sen decatarse das potencialidades que
posúe a singularidade do propio como elemento
educativo local, factor de atractividade exterior e
de apertura ao mundo.
Avogo porque se vivencie como muda aceleradamente a sociedade e se actúe en base ás complexidades das súas dinámicas, só así as
preocupacións dos responsables culturais deixarán de ser fundamentalmente mediáticas, estéticas ou para o simple entretemento: como son de
orixinais a cabalgata de reis, o entroido ou quen
protagonizará as festas deste ano. Carécese da
referida visión holística, sistémica e anticipadora
da acción cultural que apunte a cubrir necesidades reais da cidadanía e xere o caldo de cultivo
para facer da cultura un factor de pulo económico, de goce e de esparexemento, sen dúbida, pero
tamén omnipresente como variable correctora
no urbanismo, na xestión ambiental, na saúde, no
transporte público metropolitano, no mellor
aproveitamento dos centros educativos que
fomenten a expresión creativa dos cativos e da
mocidade ou eviten longas e solitarias horas
diante da programación vespertina televisiva ou
da paisaxe. O territorio sofre enfermidades que se
perciben a través daquela. Pensemos a paisaxe
coñecéndoa, debaténdoa, conservando os elementos que lle dan sentido e intervindo nela
cando sexa necesario, pois toda paisaxe é unha
construción cultural sobre o concepto de lugar.
Mediar responsablemente é innovar, é dicir,
pasar da fotocopia á creatividade nas respostas
sociais, do protagonismo en solitario á cooperación entre as disciplinas e os seus profesionais,
transgredir pensamentos e comportamentos xa
fosilizados porque parte da sociedade explora
novas vías de acción e desbota a oferta institucional por desfasada e nada suxestiva. Incidir na
cotianeidade das persoas para ben, dando oportunidades e facilitando accesos á creación cultural, dignificando as propostas de base, ocuparse
da calidade de vida no que atixe á xestión do
espazo público, no ruído, na estética de rúas e
prazas, nos servizos que colaboran en lograr conciliacións laborais, familiares e culturais, en pór
en valor a pequena oferta privada cultural (librerías independentes, cafés con programación, teatros e salas alternativas, tabernas, cibers, locais
asociativos…), etc., xera cultura sustentable.
Unha cidade que só consome cultura, e apenas a
crea, é unha cidade discapacitada.
Unha filosofía de xestión moi vinculada
á dimensión comunitaria da acción cultural que
promulgamos é a xestión cívica da cidade, un
termo polisémico, vinculado ao de administración relacional. Esta ten o reto de superar a rixi-
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dez da burocracia formal e optimizar as capacidades do crecente número de actores implicados
na provisión de servizos públicos. A acción política a favor de espazos públicos para o desenvolvemento autoxestionado de actividades sociais e
culturais favorece a heteroxeneidade das comunidades urbanas. Os atrancos neste sentido non
deben desmotivar o abandono da xestión cívica
da cidade, insistimos. Moi ao contrario, que
claudiquen aqueles que non son quen de articular solucións legais ás demandas e necesidades
susceptibles de satisfacer8.
Outro ámbito a mellorar é a articulación de
redes de programación temáticas ou territoriais.
Apenas se deron avances significativos nas nosas
realidades urbanas, entre elas e con outras, no seo
delas e entre axentes. Se, a pesar das virtualidades
da concertación en termos de espallamento de
propostas e de produción cultural e de atenuamento das asimetrías máis tradicionais de oferta
cultural, non se actúa en tal dirección, a responsabilidade é compartida. Aí, investigadores e profesionais do sector debemos cooperar en explorar
novas metodoloxías de acción e solucións formais
para que os implicados muden unha actitude que
calificamos de equivocada. Un ten a impresión
de que a insistencia nos paradigmas actuais para
a acción cultural e as súas múltiples concrecións
noutras tantas realidades urbanas conducen ao
desnorte e á perplexidade do cidadán comprometido coa súa cidade. Por iso, ou somos definitivamente máis sinérxicos ou seremos aínda máis
ineficaces.
Rematamos este subapartado mencionando
outros dous polos vinculados ao enfoque co que
comulgamos, e non é outro que o que liga cultura e desenvolvemento, por certo, ben recollido na
Axenda 21 da cultura que, agás Ferrol, ningunha
outra das cidades galegas aprobou e asinou. O feito de dispor deste texto proveniente dunha análise global dos retos que se lle formulan ás
políticas urbanas, non é baladí. É útil pola centralidade política que se lle outorga á cultura,
polo sentido aunador de necesidades e sentido
prospectivo local. Carecemos en Galicia de
mapas culturais actualizados, de planeamentos
estratéxicos xerais pero, sobre todo, locais e
mesmo podería ser este un documento guía, de
mínimos, para mitigar tendencias autistas e dar
maior racionalidade a equipamentos, localización de eventos, etc., a nivel autonómico.
Así mesmo, conviña desenvolver políticas
educativas e culturais locais interdependentes.
Coincido con Xerardo Estévez, un atinado observador da nosa realidade urbana, cando afirma
que o porvir das nosas cidades ten moito que ver
coa pedagoxía. A educación é o principal mecanismo de acceso cultural, no sentido que esperta

o apetito do acceso cultural e dá a posibilidade e
os instrumentos necesarios para a valorización
e interpretación das expresións culturais para ser
cidadán e non meramente veciño. Un acceso que
nota o peso dos condicionantes socioestruturais
das condicións e calidade daquel ou abre ou
pecha a dimensión da cultura como xeradora de
benestar cotián9. As cidades galegas que asumiron a filosofía do movemento das cidades educadoras e fan un esforzo económico e sostido no
tempo en base a tales parámetros abonan nas
xeracións máis novas para recoller froitos en términos de participación social, identidade, sensibilidade artística, etc.
Engadir como corolario unha cuestión importante: están as nosas cidades reflexionando
(alén de propor solucións á desesperada e de
curto percorrido a conflitos de emprego, seguridade cidadá ou de convivencia veciñal) sobre dos
desafíos derivados do fenómeno da inmigración?
Non caer en demagoxias populistas e ser realistas
sobre este asunto empeza por asumir as limitacións propias. Mais tamén por procurar a integración e a liberdade de expresión cultural e
promover unha política pública onde os desfavorecidos social, económica e culturalmente ou
aquelas persoas procedentes de diferentes xeografías e culturas que veñen para ficar, convivan, se
beneficien e mesmo protagonicen un diálogo
intercultural baseado na tolerancia e o entendemento mutuo10.
A aplicación de indicadores de dereitos culturais a prol da inclusión cultural por parte de
autoridades das cidades alentará a diversidade en
positivo no seo delas. O único xeito de que as
culturas constrúan de forma creativa un futuro
común é mantendo o diálogo entre todas, en vez
de refuxiarse nun paradigma de identidade exclusivo. A crecente diversidade dos nosos rueiros
como valor e non como problema, velaí a oportunidade de conversar con outras cidades, de atopar o verdadeiro significado da cidade coa
inclusión do outro. A diversidade é produtiva
non só a ollos do empresariado.
Entón, falar de políticas culturais cara aos
inmigrantes en particular… quizais eis o erro.
Sería máis acaído asumir a heteroxeneidade da
cidadanía, de públicos, de persoas diversas con
necesidades e demandas tamén diferentes. E sabendo que as culturas non dialogan, senón que o
fan os seus diversos interlocutores. Propomos iniciativas dirixidas a desenvolver proxectos de educación permanente e intercultural; facilitar o uso
de diversas linguas en soportes comunicacionais
en xeral; favorecer o labor de persoas creadoras,
mediadoras e intérpretes das culturas; dar aos
diferentes grupos sociais e culturais oportunidades de expresar e experimentar a súa propia baga-

xe cultural dende o coñecemento da comunidade
que os acubilla e no seo das institucións culturais
que posúe.

Unha cala nos espazos para a cultura
Cremos que procede socializar a accesibilidade,
lendo con detención as actuais dinámicas da
sociedade para non errar con estrépito nas propostas que se argallen dende a acción cultural
pública. Pero indo alén das preocupacións inmediatas. E, como mostra, fagamos unha breve
incursión do acontecer respecto dos equipamentos culturais propiciadores de cultura ou de proximidade. Bibliotecas, casas da cultura, centros
cívicos, si, mais tamén dende a relectura de prazas, parques, xardíns, soportais, rúas peonís,
adros, ruelas interiores de centros comerciais
urbanos. Lugares de encontro e de intercambio,
de ver e de facer xuntos. Localizacións para a cultura canónica, certo, pero retroalimentada doutro bulir sociocultural que di moito da
cotianeidade da xente que os fai seus. Espazosferramenta de traballo para a educación social, a
difusión e a creación cultural.
Os sistemas de produción e distribución cultural que se estilan cada vez máis acabarán, en
non moito tempo, por facer insustentables
demasiados espazos de estrutura, programación e
xestión tradicional, é dicir, a maioría dos existentes. Séguense a inaugurar e a xerenciar equipamentos de propiedade pública propios de
necesidades e demandas do século XX e non
do actual. Observando as políticas urbanas máis
proactivas en cidades semellantes ás nosas son
salientables outras liñas de traballo neste sentido.
O fenómeno do “clubismo”11 é unha delas como
meritoria a atender. O que especializa unha dotación cultural son os contidos que nun determinado momento fan uso dese equipamento as
persoas membras do club en cuestión. Isto xera
que estes espazos posúan multipúblicos, cambiando mesmo cada franxa horaria do día ou da
semana segundo os usuarios. Por iso se require
unha lóxica ben distinta á imperante na meirande parte dos equipamentos citados. Propoño ao
lector unha volta por algúns dos mesmos e comprobará como perviven con respiración asistida
entre a confusión dos seus responsables (que prefiren públicos cativos e mesmo domesticados das
súas actividades cíclicas) e o desencontro cos grupos informais e cidadáns outsiders que sempre
son menos controlables pero, sen dúbida, indicadores de futuro.
Remato co esbozo dalgunhas solucións: máis
polivalencia e flexibilidade, menos dirixismo e
máis tendencia á autoxestión e a residencia artís-
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tica12, conectividade máxima entre equipamentos, dixitalización de uso e de acceso, fornecemento de redes de distribución do produto neles
xerado, creación, renovación e posta en valor das
webs, etc. E cunha proposta: diante do déficit
nas principais cidades do país de centros destinados á creación cultural (a maioría dos existentes
están abocados á difusión cultural, deseñados e
xestionados de costas aos axentes directamente
implicados), sería recomendable que a Xunta
de Galicia lidere ou avale experiencias piloto
neste sentido. Crear así hábito de aniñar creatividade, de encargo e coproducción artística entre
sectores, botando unha ollada á ciencia, á integración entre as artes, triangulando entre a educación, a formación e a investigación. Non estou
a inventar nada. Tamén aquí xa outras xeografías
que transitan por esta vía e cónstanos que houbo
intentos galegos (baixo a denominación de “Factorías Culturais”) nesta liña, pero que non chegaron a ser postos en marcha (no antigo cárcere da
Coruña ou no mercado de Salgueiriños en Santiago de Compostela).
E por facer unha breve referencia case obrigada a un feito social, político e cultural que non lle
pasa inadvertido ao lector, a Cidade da Cultura
en Santiago de Compostela, cómpre dicir que
está está sendo asumida pola maioría da cidadanía e dos axentes do país como unha ameaza e
non como unha fortaleza. Percepción, sen dúbida, produto da maneira que tivo de orixinarse e
desenvolverse o proxecto, ás costas dos citados.
A hiperconcentración de recursos equipamentais
destinados á acción cultural pública na capital
galega pode agudizar os desequilibrios socioterritoriais que xa de por si padecemos, sobre todo,
entre as provincias da Coruña e Pontevedra e as
do interior. A sustentabilidade dunha iniciativa
como a de Gaiás (gústanos máis ese nome) está
por ver a medio longo prazo se privilexia a rendibilidade mediática en detrimento doutras urxencias e necesidades da economía, da cultura e da
sociedade galega.
Como sinalamos anteriormente, a cultura
actual está tinxida dunha gran dose de espectacularización, ligada a procesos de desenvolvemento
económico e ao turismo e á industria do lecer13.
Múltiples son os exemplos de cidades do mundo
que aproveitan o atractivo cultural de seu para
rehabilitar zonas degradadas e dar novos usos a
recintos industriais, potenciar singularidades
arquitectónicas e paisaxísticas, insuflar vida a cascos históricos, aproveitar areais para macroconcertos ou reinventar tradicións, crear barrios
creativos e distritos culturais, vender imaxe de
cidade a través de film comissions, acubillar clusters do audiovisual, etc., que sirvan de reclamo a
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empresas de contidos, profesionais cualificados,
turistas, etc. Reclamamos suma atención a estes
procesos. A saturación da poboación autóctona,
a xentificación, o beneficio económico moi puntual, esixe prever prexuízos a lamentar a posteriori. Avisamos porque hai unha decisión unánime
por parte de moitos responsables locais de que non
existe outro futuro para cidades que perderon
tecido industrial que convertelas en destinos
turístico-culturais. O perigo provén en condenalas a ser un parque temático de si mesmas, nunca
un lugar para vivir, senón para visitar, consumir
superficialmente e marchar. Un aspecto máis da
suplantación do cidadán polo consumidor. Un
camiño perigoso, en definitiva.

Eixos para outra política cultural urbana
Talvez se debería comezar por diluír fronteiras
físicas e mentais, por esquecer ou non ter prexuízos a dicotomías paralizantes da acción cultural
pública: cultura e mercado; sector público e privado; galego e castelán… A cidadanía actual na
Galicia urbana e, nomeadamente, a máis formada, certos colectivos de xente moza, etc., demandan da administración que amose unha visión
ampla e plural do ámbito cultural, dende o recoñecemento dos dereitos e da pluralidade das persoas. Como primeira consecuencia desta postura
máis tolerante e flexible que pode conseguir
metas con outras actitudes, esíxese desenvolver
unha actuación máis integradora e transversal.
Percíbese un efecto mimético en cidades que
tende a reproducir a oferta privada, mesmo a
competir con ela. Ambos axentes, acotío, coinciden en ter como referente principal a asistencia
numérica a eventos, pero a primeira razón de ser
da acción cultural pública consiste en corrixir (e
non amplificar) esta oferta, en subsanar os baleiros do mercado e os seus obxectivos máis ben de
consumo. Abandonen pois, os municipios, a
teima de acometer accións que poden perfectamente corresponder á empresa e lidere, implicando, aqueloutras liñas que se esforcen en
corrixir, fertilizar, estimular ou dar pulo. Velaí
parte do quefacer cívico-social que nos gustaría
ver implementado nas cidades galegas.
As políticas culturais de cidade máis proactivas son aquelas que están traballando conxuntamente coa diversidade de axentes e cunha dobre
orientación económica (aposta pola creatividade
e polo patrimonio endóxeno) e sociocultural
(educación, tolerancia, accesabilidade e participación), moi complementarias, e co obxectivo
fundamental de aumentar o nivel de calidade de
vida da súa veciñanza. Cabe engadir que cada

realidade local é un caso, pola vizosidade de factores influentes que a determinan. Mesmo, permítasenos a licenza, o tamaño aquí si importa,
pois asociado a dispor de suficiente masa crítica
de usuarios potenciais e capacidade de financiamento, aquel marcará certas diferenzas, por
exemplo, en prácticas de xestión, variantes na
programación ou na atención a casuísticas propias deficitarias.
Así, os eixos principais que conformarían
unha renovada política cultural de cidade para
Galicia e que se formulan no cadro adxunto, servirían para calquera delas coa única salvidade de
que o camiño percorrido por cada unha suporía
deter o zoom segundo o labor feito en cada directriz. As pautas de acción derivadas de cada unha
das tres liñas principais explican vieiros de intervención que, á súa vez, precisan de programas,
actividades, servizos e mesmo actitudes que as
concreten. A sensibilidade social, a capacidade de
empatía e cualificación dos seus responsables
políticos e axentes sociais, económicos e culturais
son condicións sine qua non para abordar mellor
os desafíos actuais e vindeiros que se cernen sobre
as nosas cidades. De feito, en gran medida, foron
estas condicións de carácter local as que decidiron a calidade e os resultados das políticas culturais implementadas nas últimas décadas nas
principais cidades de Galicia.
Somos periféricos nuns casos pero punta de
lanza noutros, ensumíndonos en vez de liderar.
Posuímos identidade cun singular patrimonio
cultural herdado e vivo mais, a miúdo, temos

serias dificultades en valoralo e gozalo, infrautilizándoo. Dispomos de toda unha grella de cidades con vizosas potencialidades a nivel individual
e máis aínda en conxunto, pero comprobamos
como caemos en demasía na “urbanalización”,
nas cotenadas ou na indiferenza entre elas.
Unha listaxe de contradicións e malas prácticas
que, en gran medida, depende de nós resolver
axeitadamente14 ■
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Cultura, democracia
e participación
A busca inconclusa de novos horizontes
para as políticas culturais
JOSÉ ANTONIO CARIDE GÓMEZ

C

30

oas palabras “cultura”, “participación” e
“democracia” noméanse tres prácticas
sociais e, polo tanto políticas, especialmente sensibles ao quefacer humano. Nada do
que promoven ou inhiben resulta alleo aos nosos
modos de ser e de estar no mundo; moi pouco,
ou acaso tamén nada, do que son e representan
para cada persoa e sociedade devén indiferente a
como articulamos a convivencia e a cohesión
social, aos nosos modos de ollar o mundo e as
lecturas que del facemos, sexa respecto das realidades que temos, ou das que deberiamos e desexariamos ter.
Nas culturas e na democracia, activadas pola
creatividade colectiva e a participación social,
susténtanse algúns dos principais sinais sociohistóricos da nosa identidade, na busca —non
sempre precisa, pode que afortunada e irremediablemente inconclusa— do que nos distingue
e afirma na singularidade, no rostro visible do
idiosincrático e intransferible; é dicir: no dereito
proclamado a reivindicarnos no “propio”, iguais
pero diferentes, ante calquera afán de cubicarnos
ou ser cubicados por razóns de idade, xénero,
etnia, lingua, xeografía, formación, crenzas ou
pensamentos. Trazos que nos veñen dados pola
bioloxía e/ou son construídos pola acción humana, deparando os tránsitos que van (e veñen) do
innato ao adquirido, do natural ao artificial, do local ao global, da barbarie á civilización. Trazos,
en fin, que son constitutivos de cada individualidade e das familias que a acollen, así como dos
pobos, comunidades, nacións ou Estados no
interior dos que se insire de xeito cotián a nosa
pertenza e convivencias.
Sen dúbida, calquera chamada a democratizar a sociedade, facendo da cultura un espazo e
un tempo para a participación, require do con-

curso destas coordenadas vitais, sociais e políticas, tal e como lembran a miúdo a Socioloxía da
Cultura, a Ciencia Política, a Filosofía Moral ou
a Pedagoxía Social; ámbito este último desde o
que escribo cunha dobre intencionalidade:
dunha banda, afirmar a notoriedade —directa ou
indirecta— que ten a política na cultura; doutra,
valorizar as prácticas culturais no quefacer político. Ambas as dúas para salientar, como faciamos
nos inicios deste século e milenio (Caride 2000:
11), o compromiso que debe ter a educación co
quefacer cultural e cos dereitos humanos, “para
combater silencios, indiferenzas e relativismos
dentro e fóra das aulas, en textos e contextos que
convidan ao diálogo, á coexistencia ou ao coñecemento en múltiples formas”. Culturas, diciamos e
diremos, que deben prolongar os xestos da paz
e a tolerancia, da xustiza e da equidade, da liberdade e da democracia en todos e cada un dos escenarios humanamente habitables.

Da democracia como cultura
á democracia cultural como práctica
Nesta perspectiva, debemos lembrar con Salvador
Giner (2000), que a democracia non é tan só unha
orde política senón tamén unha cultura e, talvez,
ata unha civilización. En resumo, todo un sistema
de valores e actitudes, de conviccións e responsabilidades, que sustentan as virtudes cívicas e a condición cidadá, no dobre sentido en que esta
expresión adoita ser empregada na nosa linguaxe,
sexa cando se alude ao conxunto das persoas libres
que conforman a politeia, sexa cando se pon énfase nos dereitos que as amparan como suxeitos
soberanos e autónomos da praxe política.
De aí a necesidade de insistir en que a democracia non se resume nin no funcionamento dun
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réxime parlamentario nin na declaración constitucional que se fai dos Estados como entes
Sociais e Democráticos de Dereito, por moito
que se poida precisar da vixencia e consistencia
de ambos os dous. Porque, máis que iso, a democracia como sistema e as democracias como prácticas requiren dun conxunto amplo e complexo
de principios e circunstancias, así como de actitudes e actuacións, nos que atope acomodo a arte
da convivencia, da vida en común: ideais, valores, virtudes e comportamentos que incentiven a
información e a comunicación, o diálogo e a cooperación, o respecto e a solidariedade, a comprensión e a análise crítica.... que están —ou
deberían estar— no cerne de calquera impulso
orientado a tomar decisións e/ou a implicarse en
iniciativas que presupoñan a participación dos
cidadáns, en diferentes planos e niveis. Por
suposto, non só naqueles que permiten que os
individuos tomen parte no proceso de deliberación e votación política, sexa persoalmente ou a
través dos seus representantes, senón tamén no
variado elenco de procesos sociais, materiais e
inmateriais, nos que se desenvolve a existencia,
moitos deles cun fondo calado cultural.
Con todo, tal e como sinala Schnapper
(2004), non cabe agardar da democracia respostas a todo o que nos preocupa no cotián e no
mundo globalizado, posmoderno e neoliberal,
reiteradamente afectado polas desordes da economía mundial, a crise financeira e a concentración
internacional do capital, polos impactos da crise
ambiental e do sufrimento causado polos conflitos bélicos, ou pola gravidade das desigualdades e
inxustizas que percorren o planeta. Pero si, cando
menos, a inquietude que supón cuestionar a permisividade e a incongruencia que acompaña o
incesante crecemento das dependencias, da

exclusión e da pobreza ata extremos ética e racionalmente intolerables, política, social e culturalmente inxustificables.
Por iso, non será suficiente con recoñecer os
importantes avances que se teñen producido na
expansión formal e institucional das democracias, por exemplo, a través da versión liberal dos
procesos electorais e da representatividade outorgada aos partidos políticos e aos gobernantes.
Ademais, será preciso dispor e/ou habilitar novas
canles para a participación social, favorecendo a
capacidade das persoas e dos grupos sociais para
involucrarse e cooperar, tanto como sexa posible,
nas decisións e actuacións que lles afectan.
O rol dos medios de comunicación social e
dunha opinión pública máis formada e orientada, a potencialidade das dinámicas colectivas e
interactivas (movemento veciñal, asociacionismo, redes e webs sociais, etc.) ou dos foros locais
e globais alternativos ao mundo coñecido, xunto
coas dificultades que aniñan nas actuais prácticas
democráticas “reclaman unha dimensión máis
societaria da cidadanía, entendida esta como un
conxunto de dereitos e prácticas participativas
que se exercita e opera tanto na orde do Estado
como da sociedade civil, e que outorga a todos os
individuos unha pertenza plena como membros
dunha comunidade” (Quiroga 2007: 135). A cultura é ou debería ser unha das principais oportunidades postas ao dispor das democracias e dos
seus renovados impulsos para agrandar a convivencia e a participación social.
Xa de partida, coincidimos con Gaëtan Tremblay (2007: 165) en que a cultura é esencial para
o funcionamento das democracias, respecto da
que definen un espazo simbólico do colectivo e
das solidariedades, que seguen tendo —apunta o
autor— “como marco principal o Estado nacio-
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nal, a pesar dos progresos da mundialización e da
descentralización”. Deseguido, tamén na estela
da súa liña argumental, subscribimos que a revalorización da cultura —ou, acaso con maior
propiedade, das culturas— na sociedade contemporánea non pode ser allea á súa democratización;
isto é: a unha progresiva e incesante proxección e
difusión dos bens culturais ao conxunto da poboación, posibilitando o acceso das persoas ao diversificado abano das manifestacións artísticas e
culturais existentes. Unha dinámica, polo demais,
sometida ás tendencias xerais da mercantilización,
da industrialización e da globalización, chegando
a converterse nunha parte esencial das economías
modernas, determinantes dunha notable porcentaxe da oferta-demanda de postos de traballo, do
consumo individual e familiar ou do produto
interior bruto dos países mais avanzados (Tremblay 2007).
Tamén é preciso vigorizar, posiblemente máis
que en calquera tempo pasado, os significados
explícitos e implícitos da democracia cultural e
das políticas que deberán promovela e dinamizala en realidades concretas (vilas, barrios, cidades).
Unha cultura participativa e envolvente, construída no diálogo e na convivencia social, onde os
cidadáns se sintan permanente chamados a participar como actores substantivos da creaciónacción cultural, do seu pluralismo e das
connotacións que este ten para a procura dunha
maior estima da diversidade cultural.
Ao respecto da democracia cultural, coincidimos con Teixeira Lopes (2007: 103) na necesidade de facer unha lectura renovada e alternativa
das súas concepcións e propostas, que ao seu
xuízo deberá renegar de “criterios absolutos e
esencialistas do gusto, en canto exercicio de violencia simbólica; entendéndoa como dereito
individual e colectivo á cultura, alicerzado na
misión de servizo público; acción transversal e
multidimensional de formación de públicos, fortemente institucionalizados no seo dunha nova
profesionalidade e cultura organizacional que
require, tamén, progresos significativos nas
metodoloxías de estudos de públicos”. Un esforzo, admite, que “decorrerá sempre entre tensións”,
como as que afectan á cuestión da cantidade e da
calidade, do consumismo ou da ditadura da procura; agora ben, conclúe: “colocar os públicos no
centro das políticas culturais significa, tamén,
situalos no corazón do furacán, isto é, nas contradicións e discusións fundadoras da propia
democracia cultural” (ibidem).

No que atinxe á cuestión da diversidade cultural, a profesora Rosa Marí Ytarte (2007: 3132), distanciándose criticamente das lecturas
convencionais, etnocéntricas, normativas e unidireccionais da cultura herdada de certa modernidade, reivindica a necesidade de volver ao
principio das esencias culturais; isto é, a aquelas
que interrogan á totalidade do humano e á cultura nas súas derivas polo común e o diferente;
unha cultura, dirá, que se nos revela como un
concepto imposible de atrapar e pechar nunha
definición acabada, definitiva: “a cultura como
calquera dos conceptos totais que explican o
noso mundo, é mais que nada un interrogante,
unha pregunta acerca de como somos, humanamente, nas nosas sociedades, nas nosas convivencias, nas nosas linguaxes. Unha pregunta polo
demais aberta, da que non agardamos un veredicto final senón que pedimos que nos sirva
como un punto de partida na nosa tarefa de
comprender, de inventar, de relatar o mundo no
que vivimos”. Sen dúbida, diremos, outra oportunidade para pensar o mundo, pero tamén para
transformalo cara a realidades máis estimables.
Terá que ser así, inescusablemente, e pode
que tamén inevitablemente, nun momento decisivo para o futuro da humanidade e da vella tensión suscitada arredor da preservación versus
innovación do quefacer cultural, do herdado e do
que deberá ser creado no denso espazo das conexións e relacións que en-redan o que damos en
chamar sociedade da información e do coñecemento, dos fluxos e das continxencias. Unha
sociedade na que, como valorara Antoni Fogué
—actual presidente da Diputació de Barcelona—, as políticas culturais son unha das rexións
máis débiles das políticas públicas, carentes como
están dun adecuado marco normativo, que oscila habitualmente entre a falta de marcos específicos e a xustaposición competencial entre diversos
niveis da Administración territorial, non só desde
o punto de vista burocrático senón tamén político e ideolóxico.

As políticas culturais, da periferia
ao centro do debate
Nunha recente reflexión sobre as relacións entre
a cultura e a ideoloxía, concordamos coa profesora, periodista e escritora Juana Vázquez (2008:
20) cando salienta a unidade que existe entre o
poder político e a cultura. Ambas están sempre
en contacto, afirma, despois de aseverar que “a

cultura ten ideoloxía, non é aséptica, nace dun
suxeito e as ‘súas circunstancias’, en consecuencia é subxectiva, tanto pola presenza de certas
claves ideolóxicas como pola ausencia das mesmas”. Os proxectos culturais, forman parte dos
modos específicos de orientar o poder, de promover unha proposta cultural para lexitimarse e
poderse realizar. Algo terá a cultura, salienta,
“para que os políticos entren no seu terreo coa
intención de promover tales ou cales actos ou
textos e prohibir de forma directa ou indirecta
outros... Que foi a censura... senón unha forma
de dar dirección á cultura cara ao terreo que lle
interesa á política?”
Diante da situación contraditoria que supón
simultanear a distancia existente entre o logro
dun status desexable para a cultura no labor político e a expansión da esfera cultural no conxunto da sociedade (Rodríguez Morató 2007), as
axendas socio-políticas e culturais xa non poden
obviar a transcendencia das súas propias iniciativas, entre as que ocupa un lugar relevante o papel
concedido ás cidades e á acción estratéxica en
materia cultural, como puxeron de relevo, entre
nós, Héctor Pose (2006) e no País Vasco Iñaki
López de Aguileta (2000). Ou cunha perspectiva
máis global, a Axenda 21 da Cultura, aprobada o
8 de maio de 2004 en Barcelona no IV Foro de
Autoridades Locais para a Inclusión Social de Porto
Alegre, no marco do primeiro Foro Universal das
Culturas. Considerado como o primeiro documento con vocación internacional que aposta
por establecer as bases dun compromiso das cidades e dos gobernos locais para o desenvolvemento cultural, no seu principio número 5 se declara
que “o desenvolvemento cultural apóiase na multiciplicidade dos axentes sociais”, entendendo
que un bo goberno terá que sustentarse “na
transparencia informativa e na participación
cidadá na concepción das políticas culturais, nos
procesos de toma de decisións e na avaliación de
programas e proxectos”.
Pouco tempo atrás, nunha esclarecedora reflexión sobre o papel das políticas culturais no centro da política urbana, Eric Corijn (2002: 62),
catedrático da Universidade Libre de BruxelasBélxica, estimara que esta prioridade concedida á
cultura nas cidades, radicaba en catro boas
razóns: en primeiro termo, no feito de que a cultura ten unha importante función na revitalización económica das cidades, ao atraer inversión e
estimular o comercio; en segundo lugar, a incidencia da realidade multiétnica e multicultural,

convida á política (no social, no educativo, no
cultural, etc.) a anticiparse a calquera brote de
segregación cultural e social; nun terceiro plano,
converxente co anterior, responde ao feito de considerar a cultura (as artes, o lecer, etc.) como un
instrumento contra a discriminación e a exclusión, precisada de proxectos e recursos que combatan a marxinación estrutural de certos sectores
da poboación. Por último, a inequívoca contribución da cultura ao fomento da cidadanía e dunha
nova cultura política, favorecedora de relacións
máis abertas entre o público e o privado, o centro
e a periferia, o Estado e o mercado. Na opinión de
Corijn (ibidem: 67), “a política cultural está ligada á cidadanía e á democracia”, requirindo que
unha das condicións básicas a satisfacer sexa dar
“plenos dereitos políticos para os habitantes da
cidade e institucionalización da participación
cidadá en todos os niveis posibles”.
Sería ben interesante —e, máis que iso,
inquietante— traer a colación, moi especialmente en Galicia, a dualidade que volve a establecerse, afondando nas feridas, entre o rural e o
urbano, as vilas-aldeas e as cidades, o debaído
peso da tradición civilizatoria do rural neste país
e o intensificado pulo do crecemento urbano, das
cidades que absorben a desertización causada
polo éxodo, e que mesmo buscan no seu apelido
a apropiación intemporal e perpetúa da cultura
feita cidade, no proxecto —que tampouco xulgamos— de dotar ao país, na periferia (monte
Gaiás) dunha das nosas cidades máis emblemáticas (Compostela), dunha “cidade da cultura”.
Trátase doutro guión, mais non doutro tema,
no que as políticas culturais, a participación e a
democracia... terán que procurar máis e mellores
aprendizaxes. Non se refería a eles expresamente
o xornalista e profesor Luís Álvarez Pousa (2008),
nunha breve pasaxe referida á “cultura pendente
do bipartito”, publicada no suplemento “Luces” do
diario El País, cando no reclamo dunha “cidadanía cultural” denunciaba a “falta dun proxecto
que revalorice a dimensión social e política da
cultura, sen a que dificilmente se pode abordar a
súa democratización, a materia pendente, nin
moito menos a súa singularidade e supervivencia
no mar da globalización”. Na singradura desta
travesía, a cultura, convertida en dereito, non só
prefigura un reclamo para unha maior igualdade
entre as persoas, senón tamén a afirmación
dunha identidade na diversidade dos mares polos
que flúe a vida, nos que son abundantes os portos de chegada e saída.
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No texto que estamos a redactar, é precisamente a vontade de democratizar e de facer partícipes ás persoas da cultura o que nos motiva a
poñer de relevo o importante cometido da súa
principal vivencia: a participación. Un valor en
desuso, na política contemporánea, segundo
Lluis Bonet (2005: 2), que considera un dos
principais paradoxos da política contemporánea
o seu interese na promoción da participación,
xusto cando as nosas actuais sociedades viven
épocas de desmobilización do activismo político
e sindical, fronte ao auxe do individualismo e do
consumo. Así explica “a razón desta senrazón”,
que na súa opinión procede da constatación de
que canto máis individualista é a sociedade, máis
necesidade ten de valores colectivos, baseados na
busca de novas formas de participación e solidariedade cidadá.
Para os responsables políticos da acción cultural, sinala Bonet (ibidem), esta “necesidade de
promover a participación pode responder a unha
gran diversidade de propósitos e lóxicas de intervención, desde un intento de rexeneración da
democracia representativa, ata a vella aspiración
de potenciar unha maior democracia cultural
(aquela que nace das aspiracións e prácticas da
xente, e non só da difusión cultural de elite).
O deseño dunha política de fomento da participación no ámbito da cultura debe ter en conta,
así e todo, a diversidade de lóxicas políticas,
sociais, estéticas ou económicas que inciden nas
posibles estratexias dos camiños a seguir”. A estas
consideracións engade unha anotación final,
salientando o proveitoso que poderán resultar o
diálogo intercultural e a participación no ámbito
cultural non só para quen os promova e xestione,
senón tamén para a sociedade no seu conxunto,
como unha esixencia fundamental das aprendizaxes democráticas que deberá alentar.

De que falamos cando se fala
de participación na cultura?
É aquí, xustamente, onde a participación na cultura adquire o seu máis pleno significado, como
un elemento constitutivo básico, imprescindible
—diría Bouzada (2004)— para que as políticas
culturais acaden os seus obxectivos máis primordiais de arrequecer os horizontes identitarios
dunha comunidade e, por extensión, dunha cidadanía moderna e democrática. Nas realidades
mais cotiás, dirá Pindado (2006: 21), a partici-
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pación non é só colaborar ou emitir opinións
sobre unha determinada actuación, nin darse por
decatado ou sentirse informado sobre algo ou
por alguén: “participar supón un plus de vontade, de intervención, un sentimento de pertenza a
un colectivo, a un grupo, a unha cidade, a un
país... A participación ten que ir encamiñada a
unha finalidade, non é en si mesma unha finalidade, tan só un medio para conseguila”. Unha
perspectiva que converxe coas concepcións máis
modernas da política cultural, na que se parte da
idea de que a cultura —como manifestación dos
hábitos, actitudes, crenzas e valores dunha colectividade— contén prácticas beneficiosas para os
seres humanos, xa que os capacita para participar
activamente nas sociedades democráticas (Orozco 2007).
A participación non se reduce, por tanto, a
un soporte teórico, filosófico e conceptual no
que se identifican e proxectan os valores democráticos nas súas consecuencias prácticas, entendidas estas en termos dun fin ou meta alcanzable.
Máis que iso, é tamén o medio, a vía e camiño
polo que deberá transitarse: unha metodoloxía
da acción na que deben ter cabida os posicionamentos estratéxicos, sociopolíticos e éticos da
democratización dun territorio e das comunidades que o habitan, como un exercicio de dereitos
e deberes que as persoas deben transferir ao seu
quefacer cotián, sexa na cultura, na educación,
nos procesos de desenvolvemento comunitario
ou en calquera outra práctica social de carácter
relacional.
Bo será, en todo caso, non pasar por alto a
frecuencia coa que soe conxugarse o binomio
democracia-participación (Montero 2006: 14)
“dando pé a falar de participación democrática e
de democracia participativa como causa e efecto
a unha da outra. Porén, ter necesidade de apelidar cada un destes dous conceptos supón recoñecermos que, de feito, nin a participación nin a
democracia existentes na actualidade son suficientes por si mesmas”. Por iso, coincidimos con
Joel Martí (2006: 38-40) na importancia de clarificar un mínimo de cuestións básicas, das que
se parte e respecto das que é necesario aclarar o
seu verdadeiro significado e sentido cando se fala
de participación, tamén no xogo de relacións que
se establecen entre a participación, a democracia
e a cultura; como son:
Os obxectivos que se perseguen coa promoción da
participación, que poderá derivar cara a estrate-
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xias de empoderamento da cidadanía, de obtención
de decisións políticas máis lexitimadas ou da procura de “colaboradores” para que unha rede de organizacións ou asociacións desenvolva actividades no
campo das políticas públicas, cando non de control
e/ou contención de conflitos.
As condicións de liderado, cubicando no centro da participación a quen a promove e con quen
conta: institucións, autoridades ou responsables
políticos, profesionais ou técnicos vinculados aos
servizos ou programas existentes, etc.
Os temas, que desvelan non só o contido da
participación (definición de planos integrais ou
sectoriais en cultura, urbanismo, educación,
etc.) senón tamén a capacidade da acción participativa dos diferentes actores na mesma, a teor
do seu grao de relevancia. A cuestión, dirá
Martí (2006: 39), “é quen participa e con que
criterios decide sobre qué se participa e sobre
qué non”.
Os participantes, que refire por activa ou por
pasiva ás persoas que son convidadas a participar,
ou que o fan por iniciativa propia. En certo modo,
cando se pregunta por quen participa emerxen
distintas respostas que reflicten unha certa “individualización” dos procesos participativos, a escaseza de quen o fai, ou o reclamo dunha maior
presenza das minorías e dos sectores con menos
capacidade de acceso ás canles políticas.
Os métodos, que dun xeito ou doutro sempre
son revelados de como se participa, a través de que
mecanismos e técnicas, con que procedementos
e dinámicas, con que secuencias e prácticas. Ao
respecto, dirá Martí (2006: 40), que nos últimos

anos medrou a convicción de que a participación
“hai que deseñala e dinamizala e, con iso, a preocupación por definir metodoloxías adecuadas para
estes procesos”.
Os resultados, no que implica de valorar ou
mostrar as consecuencias da participación, esperadas ou non. Para Martí hai dous tipos de resultados: os que denomina “substantivos” (a política ou
o proxecto que se definiu) e os que conceptúa
como “relacionais”, dado que en última instancia
se está a falar de relación entre cidadanía e administracións. Uns e outros deparan experiencias e
efectos dispares, nos que se catalogan melloras (na
comunicación, no consenso, na autoestima, etc.) e
fracasos ou riscos, por exemplo cando dan lugar a
novos paternalismos institucionais ou ao xurdimento de novas exclusións e marxinalidades.

No tocante á acción cultural, a resposta a todas
estas cuestións deberá ser congruente coa posibilidade de garantir que todas as persoas poidan chegar coa e a través da cultura, a un desenvolvemento
humano o máis completo e integral posible (Pascual 2007: 26), agrandando os valores cívicos e a
condición cidadán na perspectiva dos Dereitos
Humanos, xa que razoar a cultura desde a súa perspectiva supón, comprendendo que todas as persoas teñen dereito a expresarse de xeito creativo ou
de acceder ás obras culturais, “da forza e razón de
ser ás reflexións sobre as políticas culturais e á
importancia da cultura no terreo público, o que
non se obtén se se interpreta a cultura como un
medio ou un recurso máis ao servizo doutros fins”.
Será, daquela, fundamental indagar acerca de cal
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pode ou debe ser o papel do Estado e dos poderes
públicos na acción cultural, así como polas relacións que estes establecen co mercado, cos creadores e cos públicos.
Non debe esquecerse que a idea que se teña
do suxeito cultural será unha cuestión clave,
sobre todo a partir do desigual alcance semántico
que reside nas palabras que o designen como
usuario, público, asistente, cliente, participante
ou cidadán. De igual modo que tamén será fundamental asumir que o Estado —e as súas administracións— por si mesmo/as non garanten
nada, nin tan sequera cando se dotan de mecanismos (Ministerios, Consellerías, Concellalías,
Consellos, etc.) mediante os que se pretende
mostrar a súa iniciativa en materia cultural.
Neste sentido, sen depreciar o cometido estrutural, organizativo, institucional e político que
poderán xogar —e a miúdo xogan— no quefacer
cultural, son as súas “políticas” as que realmente
lle outorgan credibilidade a través dos plans, programas, proxectos ou iniciativas que impulsan
e/ou desenvolven, nos curtos prazos mais tamén
con visión de futuro.
Outro tanto podemos dicir do mercado e dos
intereses que o animan a preocuparse pola cultura e polos “bens” culturais. Un mercado feito de
creación, distribución, exposición e consumo, no
que poderá ser relativamente doado “liberalizar”
os produtos culturais, diversificando, ampliando
e multiplicando as oportunidades culturais da
poboación, a relación entre a oferta e a demanda, a innovación cultural e incluso a creación de
riqueza e emprego; pero non por iso a “democratizar” as prácticas culturais nas realidades concretas de cada barrio, vila ou cidade. E, moito
menos aínda, nas novas estruturas da sociedade
rede, da era dixital e da cultura globalizada, na
que —como indica Gimeno Sacristán (2001:
153)— se dan fenómenos que afectan “ás posicións e modos de ser de individuos que non ocupan o mesmo lugar na sociedade ou na cultura,
con desigual capacidade de asimilar as súas vantaxes e desigual probabilidade de padecer os seus
inconvenientes e de resistilos”.

Unha tarefa desafiante e inconclusa
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Neste contexto hai tres circunstancias que deberán ser preservadas (véxase representación gráfica
axunta), facendo do “valor de elixir” un dos principais sustentos da creatividade cultural e do
potencial democrático da sociedade:

A acción cultural nas coordenadas de democracia
e a participación social

En primeiro termo, a consideración da democracia e da participación como expresións de dereitos
e responsabilidades cívicas no quefacer cultural,
nunha democracia de “actores”, non só de públicos, como fundamento e soporte dos dereitos culturais.
En segundo lugar, a necesidade de observar
a cultura e as culturas como unha práctica cotiá posta ao alcance dos cidadáns para desenvolver a democracia, outorgándolle á acción
cultural un decidido protagonismo na toma de
conciencia colectiva e nos procesos de mobilización e cambio social. Unha vía para a “utopía
razoable” que supón avanzar na emancipación
individual e social, con valores que agranden a
liberdade, a xustiza e a equidade das persoas e dos
grupos sociais.
Finalmente, a valorización acción cultural
como unha práctica social ética, ideolóxica e pedagoxicamente comprometida coa democracia; unha
práctica que interroga criticamente as persoas
acerca das actitudes, normas e principios que fundamentan as súas experiencias e vivencias democráticas.

Concordamos coa profesora Lourdes Orozco
(2007: 48) en que un dos principais problemas
das políticas culturais reside en “atopar un equilibrio entre o deber de satisfacer as demandas
individuais e por outro lado satisfacer non só o
gusto da maioría, senón ter en conta os valores
colectivos de liberdade, xustiza, non-discriminación, seguridade e cohesión social”. Na súa opi-

nión é aquí onde entran en xogo algúns dos
aspectos máis subxectivos que as políticas culturais teñen que afrontar, ao poñerse en cuestión o
valor artístico (non necesariamente económico)
dos produtos culturais e o beneficio social dos
mesmos.
Esta dicotomía converxe con outros “opostos”, tradicionais ou emerxentes, que están obrigando a unha relectura crítica das realidades
socioeconómicas e das prácticas culturais que
nelas se promoven: o real e o virtual, o local e o
global, o rural e o urbano, o público e o privado,
o individual e o colectivo, o identitario e o diverso, o singular e o universal, o ideal e o material, a
innovación e a conservación, o popular e o elitista, a animación e a xestión... Todos eles “dilemas”
que, na súa radicalidade, semellan convidarnos
insistentemente a optar, cando poderá estar sucedendo que a principal virtualidade dos mesmos
resida en conciliar, integrar e harmonizar as súas
respectivas realidades e procesos. Unha posibilidade que, como xa apuntara Maurice Godelier
(1989), pon de manifesto a capacidade dos
humanos para inventar novas formas de pensar e
actuar sobre eles mesmos, así como sobre a natureza que os rodea, como seres que non se contentan con vivir en sociedade senón que producen a
sociedade para vivir, creando e recreando permanentemente, historicamente, as súas condicións
de existencia.
No fondo, ás veces mesmo en superficie, imaxinar novos horizontes para unha mellor articulación da participación social, da democracia que a
debe amparar e da cultura ou culturas ás que
ambas deben estimular, ten ese sentido: facer historia, ser Historia e, polo tanto, afortunadamente, unha tarefa inconclusa ■
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O lecer como reto
MANUEL CUENCA CABEZA

R

esulta moi difícil entender a sociedade
actual sen termos en conta que o lecer é
un valioso alicerce de desenvolvemento no
século XXI. Para ver que isto é así, basta con
pararse a pensar no que significan hoxe, económica e culturalmente, o turismo, o mundo do
espectáculo, a televisión, os deportes, a música
moderna, os parques temáticos, os xogos de azar
ou os museos. A experiencia humana do lecer
está en todas partes e en todas as persoas. Está
presente en xogos, prácticas deportivas, viaxes,
vacacións e fins de semana cheas (ou baleiras) de
música, festa e un longo etcétera. A súa ausencia
pódese ver no aburrimento, na falta de integración, creatividade, iniciativa... e, como consecuencia, na tristeza, o “sen sentido” ou a
drogadicción. O lecer é unha realidade en continuo cambio, que está sufrindo unha metamorfose total antes de ocupar o seu oco na era do
coñecemento.
Ao írmonos internando no novo século
somos máis conscientes de vivir noutro tempo.
Intelectuais de todo o mundo coinciden en
sinalar que xa entramos nunha nova era na que
estamos redefinindo hábitos e costumes, tempo
e espazo, traballo e lecer. Estamos perante un
cambio transcendental que ten o seu epicentro
na construción dunha nova civilización. As
transformacións políticas, sociais, económicas e
culturais que experimentamos na actualidade
teñen a súa orixe na revolución tecnolóxica,
mais o cambio é moito maior. A crise de intereses, valores e modelos está xerando novas formas sociais, institucionais e culturais. Nun
contexto así ¿cal é o rol que empeza a ocupar o
lecer? ¿Cales son as claves para vivilo e entendelo doutro xeito?

¿É importante o lecer na actualidade?

38

O lecer moderno, consecuencia da era industrial,
foi unha realidade en continuo desenvolvemento. Non só aumentou en cantidade e novos usos,
senón en posibilidade de acceso democrático e
xeneralizado. As prácticas de lecer constitúen

unha parte esencial dos novos xeitos de vida, que
foron substituíndo, crecente e imperceptiblemente, costumes que se pensaban inamovibles
ou sagrados. O cidadán medio dedica, ou querería dedicar, cada día máis horas ao lecer. Ademais, no conxunto da vida, cada vez ten máis
oportunidade de dispoñer de tempos libres, pois
se empeza a traballar máis tarde e adoito se
adianta o período de xubilación. Nestes aspectos
fixarémonos brevemente nas próximas páxinas.
Amando de Miguel (2000:253), analizando
os datos da enquisa realizada á mocidade española en 1998, sinalaba que resulta rechamante o
ascenso do valor do lecer a escala xeral e, máis
en concreto, entre as rapazas e os rapaces con
idades comprendidas entre os 21 e os 29 anos,
para os cales o lecer ocupa o primeiro posto na
súa escala de valores, por riba do traballo e da
familia. Os datos son coherentes con outros estudos do momento. Así, na Enquisa Europea de
Valores de España 2000, María S. Cabrera
(2000:25-47) afirma que tempo libre e lecer ocupan o cuarto lugar na xerarquía de prioridades
dos españois actuais. Un 80,4% sinala que é algo
moi importante ou bastante importante, interese
que se achega aos primeiros lugares ocupados por
familia, traballo e amigos-coñecidos, distanciándose bastante do valor que se lle concede á Relixión (41,7%) e á Política (19,1%).
A revalorización do lecer non é cuestión só
dos españois, senón algo común nos países desenvolvidos. A aseveración confírmase con outras
investigacións, como a realizada por Antonela
delle Fave e Fausto Massimini (1998:191-209)
no norte de Italia. Estudando o significado do
lecer nun grupo familiar de tres xeracións, residentes nunha pequena comunidade do Val de
Gressoney, estes investigadores acharon que a
xeración de maior idade, a dos avós, tiña os seus
mellores motivos de satisfacción persoal no traballo (58%) e, escasamente, no lecer (16%). Na
xeración dos pais podería dicirse que se achaba
un equilibrio entre traballo (41%) e lecer (44%)
e, finalmente, na xeración dos netos, destacaba a
incidencia do lecer, un 70%, fronte a un 19%
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atribuído ao traballo. O lecer como experiencia
vital superaba, neste caso, a función ocupada
polo traballo na xeración dos seus avós.
As investigacións citadas indican que o ascenso do valor do lecer na escala de valores sociais xa
era unha realidade consolidada no cambio de
século. As páxinas que seguen pretenden invitar á
reflexión sobre o valor do lecer nos novos tempos. As ideas que se desenvolven a seguir agrúpanse nos catro apartados que seguen:
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Ocio y Discapacidad e dirixe o Boletín Adoz.
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1. Valor económico das industrias do lecer
O valor actual das industrias do lecer é un aspecto coñecido, que non necesita argumentación
nin datos que o xustifique, de maneira que nos
limitaremos a lembrar algunhas cifras e estatísticas, divulgadas nos últimos anos, que permiten
enxergar aspectos complementarios relacionados
coa economía do lecer. Non temos cifras económicas sobre a incidencia que os beneficios do
lecer exercen sobre a saúde dos cidadáns, a pesar
de que todas as investigacións realizadas sobre o
tema constatan a correlación entre prácticas de lecer
e saúde, tamén no sentido de prevención da
enfermidade. Este sería un aspecto digno de consideración, na medida en que “evitar” a enfermidade, no eido social, supón un aforro
significativo do gasto público.
O Instituto de Estudos Turísticos, na enquisa
Frontur de 2006, sinalaba que España recibiu
96,1 millóns de visitantes, dos que o 60,8%
(58,4 millóns) eran turistas. As cifras confirman
o aumento continuo das últimas décadas e o peso
do sector que ronda o 12% do PIB. No caso do
País Vasco, a Estatística Movementos Turísticos
dos Españois (Familitur) sinala que, en 2006, os
seus residentes realizaron un total de 9,17
millóns de viaxes, o que nos sitúa no quinto lugar
das comunidades autónomas, considerando as
pernoctacións. Dende o punto de vista da poboación, as persoas que viaxan no País Vasco representan o 73%, fronte a un 61%, que é a media
do Estado. Isto é máis evidente nos momentos de
vacacións (o verán, a Semana Santa, o Nadal e
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mais as pontes), o que indica a incidencia do
lecer nas viaxes.
Relacionado co turismo atopamos algúns
aspectos que teñen unha correspondencia directa, como ocorre coa visita aos museos, onde a
afluencia ten moito que ver coa presenza de turistas. De feito, a visita a museos ou galerías de arte
no é unha actividade moi estendida entre a poboación. Durante 2006 tan só o 17,7% da poboación acudiu polo menos unha vez a algún museo.
Porén, o mundo da cultura ofrece outros datos
que tamén resultan significativos. Un exemplo
atopámolo no gozo da música ou nas artes escénicas.
A música é a raíña das actividades culturais, e
a máis difícil de determinar dado que pode considerarse unha práctica cultural ou lúdica. Arestora, converteuse na acompañante cultural máis
cotiá dos españois. Os últimos datos utilizados
polo Instituto sinalan que o 86,2% da poboación
recoñece que escoita música fronte a un 13,8%
que no o fai.
O sector das artes escénicas tamén experimentou un crecemento, xa que soubo manter a
capacidade de atraer espectadores e xerar recadación. Do mesmo xeito, podemos afirmar que este
crecemento, lento pero seguro, se vai perpetuar
nos próximos anos. Radio e televisión son as raíñas das prácticas de lecer no fogar. A televisión
segue sendo a práctica de lecer máis estendida.
Podemos establecer un perfil de consumidor de
TV: as persoas maiores son con diferenza o grupo
de idade que máis minutos dedican a ver a televisión. En cuestión de “xénero/sexo” pódese
observar que as mulleres dedican máis tempo ao
visionado que os hombres (uns 40 minutos
máis), e ao mesmo tempo dáse unha tendencia
maioritaria en fogares compostos por unha ou
dúas persoas, e diminúen a medida que aumentan os membros da unidade familiar.
A cantidade de minutos que a poboación destina ao visionado de televisión depende, entre
outras variables, do día da semana. Os domingos
son o día con máis audiencia da semana, feito
constatado durante os últimos tres anos, e durante os días laborables, o descenso de minutos dedicados a ver a televisión mantívose entre os 210 e
220 minutos diarios. No entanto, o tempo destinado á práctica de lecer televisiva durante 2005,
sufriu un descenso con respecto a 2004.
Outro aspecto de interese que se relaciona coa
economía do lecer son as afeccións deportivas. As
cifras que se manexan sobre a economía total da

chamada Liga de Campións aproxímanse ao 1%
do PIB. As enquisas sobre práctica deportiva en
España de 2005 sinalan que o 37% da poboación practica como mínimo un deporte, o que
nos leva a pensar nos recursos que moven estas
prácticas. A xeito de referencia chamativa o diario El Correo, na súa edición do 23 de outubro
de 2006, recollía a noticia de que o maratón de
Nova York, ao que acoden máis de 37.000 atletas, é o evento deportivo máis rendible para a
cidade. Recada 188 millóns de dólares nun único
día.
A importancia actual das industrias do lecer
non só radica no resultado dunha práctica frecuente e maioritaria, como pode ocorrer co
deporte, o turismo ou os medios de comunicación, tamén se relaciona co cambio de intereses
dos cidadáns, a crise de valores propios da sociedade industrial e o uso masivo das tecnoloxías
(TIC). O uso xeneralizado das TIC facilita o
acceso global á práctica de ocios considerados
tradicionais. Calquera persoa pode organizar e
contratar unha viaxe dende o seu ordenador,
sacar unha entrada para un espectáculo de calquera cidade, chatear con outros afeccionados
doutros continentes... Xunto a todas estas novas
posibilidades, as TIC xeraron unha nova industria “o lecer dixital” que, alén do éxito dos xogos
tecnolóxicos, abriu uns horizontes de lecer descoñecidos.
Nas nosas sociedades avanzadas, o lecer é,
para moitos cidadáns, unha realidade gozosa, un
valor dominante e un eido no que é posible desenvolver un novo humanismo; pero, asemade, o
lecer é un problema para quen, como os parados,
se ven condenados forzosamente a non poderen
traballar. O lecer é tamén unha ilusión para a
maior parte da humanidade excluída dos dereitos
e da satisfacción das necesidades fundamentais.
Estas, e outras moitas situacións que nos presenta o mundo hoxe, son máis ca unha ameaza, un
reto para a innovación e o desenvolvemento
futuro. As novas situacións sociais que se nos
impoñen lévannos cara a ámbitos doutros ocios
cara aos que haberá que orientar as industrias do
sector se non queren quedar obsoletos en pouco
tempo.
2. Valor temporal-vital do lecer
O valor do tempo de lecer aumentou exponencialmente, no só como valor económico e social,
tamén se pode apreciar un rápido incremento na

vida media das novas sociedades, na vida media
dunha persoa, na importancia que adquiren os
tempos de lecer nun ano e nas prácticas cotiás.
Considerando unha vida media de 80 anos, na
que se contabilizou cada día 8 horas de sono e 8
horas de traballo nos días hábiles laborables,
segundo a media europea, e 8 horas de tempo
dedicado a cubrir outras necesidades, entre as
que se atopa o lecer, o traballo, entendido dende
o momento en que finaliza a escolaridade obrigatoria ata o momento da xubilación, ocuparía 4,8
anos, fronte a 48,8 anos o tempo de non traballo
e non dedicado ao sono. Estas cifras son para
facernos meditar.
Pasando agora a un espazo máis concreto,
detémonos no uso que un cidadán medio de Bilbao fai do seu tempo diario, a partir de datos oficiais do Eustat (cadro 1).
Co fin de axilizar o discurso, evito comentarios evidentes que aparecen nos datos, mais a
rápida aproximación ao valor temporal do lecer
que nos proporcionan permíteme realizar unha
serie de consideracións:
O lecer ocupa unha parte significativa da nosa
vida cotiá, especialmente se pensamos en unidades
temporais semanais.
Se consideramos o tempo anual, o peso do
lecer é aínda maior porque, xunto ás fins de semana, pontes e días festivos, as vacacións transformáronse nun “tempo sagrado”. En torno a el
agrúpanse experiencias significativas que enchen
de sentido outros múltiples proxectos vitais ao
longo do ano.
Cando o punto de vista se traslada ao conxunto da vida, as estatísticas sinalan que o tempo laboral reduciu notablemente a súa importancia en
beneficio duns tempos de formación e xubilación
moito maiores, nos que o lecer cobra unha significación crucial.
Finalmente, dende un horizonte de época, é
evidente que as sociedades tecnolóxicas propiciaron o aumento da vida media dos cidadáns dun
xeito que non coñece precedentes históricos.

Cada vez a actividade laboral é menos representativa da nosa acción global, do conxunto da
nosa existencia. O paulatino aumento da esperanza de vida veu unido a un crecente retraso da
incorporación da mocidade á vida laboral, xunto
a un aumento do tempo en que é posible gozar
da xubilación. O número de accións relacionadas
directamente co mundo laboral, visto no seu
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conxunto, decrece ao tempo que aumentan as
actividades relacionadas co lecer. Pensemos que
para as sociedades tecnolóxicas o exercicio do
lecer pasou a ser un dereito, unha forma inequívoca de autorrealización e un signo de calidade
de vida. Neste contexto de prolongación da vida,
a preocupación por ter unha existencia de maior
calidade perfílase como ideal para os próximos
anos. É aquí, novamente, onde o lecer emerxe
para proporcionar pautas que axuden a conseguir
este obxectivo, propiciando a preparación dunha
vida máis grata, autónoma e significativa.
3. Significado do lecer na sociedade actual
Falar do significado do lecer é tanto como formularse para qué serve o lecer, cales son as consecuencias de vivir esta experiencia humana.
Sobre iso escribiuse moito dende o inicio dos
Estudos de Lecer. Joffre Dumazedier, co seu
coñecido libro Cara a unha civilización do lecer,
fixo famosas na segunda metade do século XX
tres funcións do lecer, coñecidas despois como os
tres D de Dumazedier: Descanso, Diversión e
Desenvolvemento persoal. Uns anos máis tarde,
en 1980, Roger Sue volvería ao tema formulándoo dun xeito diverso. Sue consideraba que,
independentemente das diversas concepcións
que puidesen terse do lecer, existen unha serie de
funcións que se manifestan como consecuencia
da súa experiencia, organizándoas todas elas en
tres grandes grupos: psicolóxicas, sociais e económicas (Sue, 1992: 55-81).
Posto que xa nos referimos ao papel principal
da economía do lecer, deterémonos a continuación nas dúas restantes, ás que engadiremos
unha: a función innovadora do lecer. Esta última
función adquire especial presenza na década dos
noventa e, nestes momentos, ten unha relevancia
especial.
Funcións psicolóxicas e persoais
Roger Sue entende por funcións psicolóxicas as
compensacións persoais que proporciona o lecer
e que son esenciais para o equilibrio psicolóxico
do individuo. Porén, en 1970, Glasser sinalara
que o lecer é unha ocasión para desenvolverse
respecto a unha identidade desexable e, outras
investigacións daqueles tempos (Csikszentmihalyi, 1975) puxeran o acento no feito de que o
lecer potencia a capacidade de expresión e o con-
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trol autónomo, ofrecendo oportunidades de
autoaprendizaxe, desenvolvemento, autosatisfacción etc. Anos máis tarde, C. Forest McDowell
(1981:3-21) engade unha listaxe de novas ideas e
posibilidades relacionadas coas funcións do lecer.
O lecer, en canto espazo de autorrealización
do ser humano, crea un ámbito de mellora relacionado co coñecemento, as habilidades e a toma
de conciencia respecto a si mesmo e aos outros.
A persoa educada no lecer sente que a súa capacitación para ser feliz nas súas experiencias de
lecer depende dela mesma. De xeito que o autodesenvolvemento conduce á autonomía, no sentido de ser capaz de tomar decisións que, no caso
do lecer, serven para mellorar a experiencia e a
vida. O lecer, en canto autorrealización da persoa, é unha manifestación de dignidade, non de
egoísmo. A súa reivindicación é independente da do traballo, de aí que non poida considerarse un premio. É, como se defendeu anteriormente, un dereito persoal e social ao que deben
ter a posibilidade de acceder todos os cidadáns.
Funcións sociais
Das funcións sociais do lecer Roger Sue destaca
tres consecuencias significativas: sociabilidade,
simbolismo e terapia. Non falaremos aquí de
terapia co fin de non desviarnos do tema central.
Na sociabilidade sinala o autor as novas oportunidades de comunicación interpersoal que ofrecen experiencias de lecer; pero ademais considera
o lecer como ámbito de cohesión social. Na función simbólica destaca que o lecer é símbolo de
afirmación persoal respecto aos demais, porque
permite expresar os propios desexos e gustos.
Tamén hai que ter en consideración o feito de
que o lecer fose historicamente, e siga sendo, un
motivo de distinción social sistematicamente utilizado polas clases privilexiadas.
En 1956, Dubin destacaba que a satisfacción
que proporciona o lecer chegara a ser un aspecto
central nas vidas dos novos cidadáns. A bibliografía inglesa e, en especial, a investigación norteamericana, dispón de abundantes estudos
específicos que sinalan a función primordial que
o exercicio do lecer está tendo nas nosas vidas.
No estudo sobre beneficios do lecer (Benefits of
leisure), publicado en 1991, E. Cohen sistematiza unha chea de resultados de investigación no
modelo clasificatorio que se sinala no cadro 2:
Este cadro, que pode ser lido dende as consecuencias das experiencias de lecer, e mais dende

o punto de vista das funcións, amosa a riqueza de
posibilidades que fan do lecer un medio de desenvolvemento individual e social. As investigacións sinalan que a función compensatoria do
lecer ten uns efectos moi beneficiosos tanto para
a prevención de problemas sociais como para o
desenvolvemento, a integración e a calidade de
vida da comunidade.
Función innovadora do lecer
O traballo de E. Cohen chama a atención sobre
a incidencia que as prácticas de lecer teñen na
innovación social e na creatividade cultural.
Ambos conceptos aparecen directamente relacionados co significado intrínseco das experiencias e
a procura da calidade de vida do cidadán.
A función innovadora do lecer relaciónase co
feito de ser un ámbito propicio para o desenvolvemento e a promoción de novos estilos de vida;
mais tamén xorde como consecuencia da aparición de novas situacións sociais, que potencian
motivacións de lecer innovadoras. O cambio
experimentado nos últimos anos, especialmente
nos países desenvolvidos, puxo de manifesto a
presenza de novos estilos de vida que formulan
interrogantes descoñecidos. O lecer é un elemento significativo deste cambio e un aspecto
cada vez de maior incidencia na nosa sociedade.
A modo de exemplo, podemos pensar concretamente no lecer da mocidade, os xubilados ou as
familias.
Desafortunadamente, o lecer que se potencia
nas sociedades de consumo no sempre é tan positivo como nos gustaría. De aí que pensemos que
moitos dos problemas que presenta o lecer dos
nosos días: hábitos nocivos de fin de semana,
consumismo feroz dos adultos ou aburrimento
das persoas maiores, integración de emigrantes
ou cohesión social, teñen a solución idónea no
exercicio dun otium cum dignitate axeitado aos
novos tempos. Un lecer asumido no seu valor
propio, como ámbito no que poidamos realizarnos, identificarnos e desenvolvernos humanamente. Dito en poucas palabras, un lecer digno.
¿Mais que podemos entender hoxe por un lecer
digno?

Cadro 2

Imaxe dunha exposición no Centro Galego de Arte
Contemporánea, Santiago de Compostela

4. Incidencia do lecer na calidade de vida
Xunto ao valor económico, temporal-vital e á
significación do lecer na sociedade actual, o lecer
é importante tamén por ser un elemento esencial
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na calidade de vida dos cidadáns. O lecer é unha
necesidade humana e a súa satisfacción constitúe
un requisito indispensable de calidade de vida.
Calidade de vida ten que ver na actualidade coas
distintas necesidades humanas e a súa satisfacción, dende uns parámetros sociais e humanos
equitativos e xustos (Setién, 1993). Unha sociedade con calidade de vida sería aquela que garantise a satisfacción das necesidades básicas
(alimentación, vivienda, saúde, educación,
lecer...) sobre unha base de igualdade, respecto e
non discriminación. Iso significa o recoñecemento do valor da vida cotiá, do seu contexto
ambiental e social, así como o recoñecemento e a
satisfacción da comunidade polo feito de poder
satisfacer adecuadamente estas necesidades. As
experiencias satisfactorias de lecer no só inciden
na nosa saúde, tamén nos proporcionan sensacións que nos axudan a vivir mellor.
O lecer é signo de calidade de vida dun xeito
directo, en canto satisfacción da necesidade de
ocio, e tamén dun xeito indirecto, en canto
correctivo equilibrador doutros desaxustes e carencias de tipo persoal ou social. O lecer, en
canto ocupación gustosa, vén suplir boa parte das
necesidades que antes se satisfacían co traballo,
pero que agora, ben pola súa escaseza, ben polas
súas características actuais, resultan dunha realización ben difícil. De xeito que, ao falar de lecer
e calidade de vida, non só hai que ter en conta o
contorno físico e social, senón, moi especialmente, o significado das experiencias de cada persoa:
as emocións, sentimentos, reaccións e valores que
van unidos a cada unha das nosas vivencias.
O fenómeno do lecer produce irmandamentos
que nada teñen que ver co status socioeconómico
ou outras limitacións sociais. Ben ao contrario, as
experiencias de lecer provocan unha apertura e
unha posibilidade de cambio no que a realización
da calidade de vida acha un fecundo campo de
desenvolvemento.
Varios estudos sobre comportamentos de
lecer e preferencias da poboación ponderaron a
existencia dunha relación entre as accións de
lecer e outras variables persoais e sociais que contribúen a mellorar a calidade de vida. A mellora
da calidade de vida é un dos retos asumidos ultimamente nos programas específicos norteamericanos sobre educación do lecer. Para acadar este
obxectivo, Dattilo (1991:9) propón que os profesionais traballen no desenvolvemento das habilidades e destrezas de lecer que ten cada persoa.
Nelly (1990) sinalou reiteradamente que a maio-

ría das persoas tenden a seleccionar aquelas actividades de lecer que resultan do equilibrio entre
o social e o solidario, a actividade e o descanso, a
alta intensidade e a baixa, a integración co contorno e o escape do mesmo.
A calidade de vida no eido social tamén se
relaciona coa intervención comunitaria en ámbitos de lecer. Dende este punto de vista a intervención comunitaria ten dúas vías preferentes,
unha presta especial atención ao negativo, reclama dereitos e deberes non cumpridos, tratando
de buscar solucións a problemas e conflitos que
aparecen na sociedade. A outra promove experiencias satisfactorias xerando unha implicación
cidadá comunitaria de carácter positivo. Ambas
son formulacións complementarias e, en ningún
caso, excluíntes; mais é frecuente que, decote, os
comportamentos negativos teñan unha maior
atención social que os outros. Porén, os estudos
indican que o lecer contribúe ao exercicio dunha
cidadanía democrática na medida en que:
Fortalece a integración comunitaria e favorece o
entendemento, a interrelación e a identidade cultural.
Exercítase e reclama como dereito persoal e de
todos.
É fonte de coñecemento que convén aprender
e difundir.
É ámbito de desenvolvemento persoal e social.
Utilízase como medio para aumentar a calidade de vida.
Capacita para o gozo dos servizos de ocio.
Promove a aprendizaxe ao longo da vida.
Diminúe as barreiras e impedimentos para satisfacer as necesidades de ocio de todas as persoas.
Desenvolve unha comunidade inclusiva.
Preserva os recursos naturais e culturais.

É evidente que, coa enumeración que antecede,
só temos unhas pistas iniciais que nos indican
que o lecer é un ámbito cheo de posibilidades á
hora de pensar na praxe e a formación do novo
cidadán.
Función dos estudos de lecer
A constatación do valor persoal, económico,
social e vital do lecer na sociedade actual lévanos
a pensar que a cerna do lecer non se acha tanto
nos recursos, ou no ámbito das posibilidades en
que nos sitúa, senón na súa significación profunda. A afirmación de que o lecer emerxeu na cons-
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ciencia social como un valor de primeira liña,
fronte ao demérito doutros considerados primordiais, mesmo sagrados durante moitas xeracións
anteriores, no é un tema menor. A transformación de valores é algo esencial en todo cambio de
civilización, época ou xeito de entender a cultura. Que o lecer, considerado ata hai pouco un
perigo ou un asunto secundario, pasase a ser un
ámbito de realización, identificación e dereito é
un referente do cambio que unanimemente afirmamos vivir no século XXI.
Se ata aquí vimos a indubidable importancia
do lecer actual, agora preguntarémonos sobre
que estamos falando, como se coñece maioritariamente este concepto e que é o lecer hoxe. Estas
cuestións poñen de relevo o avance de innovación realizado polos Estudos de Lecer de ámbito
mundial, e o Instituto de Estudios de Ocio da
Universidade de Deusto, no caso de España.
Nelas vénse traballando dende hai décadas, de aí
que esas aportacións teñan un valor especial.

O lecer como experiencia humana
Apoiándonos nas reflexións que se realizan a
nivel global e nas nosas investigacións, no Instituto de Estudios de Ocio da Universidade de
Deusto afirmamos que o lecer é unha experiencia
integral da persoa e un dereito humano funda-

mental. Unha experiencia humana integral, é
dicir, total, complexa (direccional e multidimensional), centrada en actuacións queridas (libres,
satisfactorias), autotélicas (cun fin en si mesmas)
e persoais (con implicacións individuais e
sociais). Tamén é un dereito humano básico que
favorece o desenvolvemento, como a educación,
o traballo ou a saúde, e do que ninguén debería
ser privado por razóns de sexo, orientación
sexual, idade, raza, relixión, crenza, nivel de
saúde, discapacidade ou condición económica.
Un dereito recoñecido xuridicamente por distintas lexislacións.
O lecer é unha experiencia de gran valor no
momento actual e, en boa parte, explícase porque é un tipo de experiencia humana que o
suxeito percibe de xeito satisfactorio, non obrigado e non necesario. Enunciado afirmativamente pode dicirse que o lecer é unha
experiencia humana libre, satisfactoria e cun fin
en si mesma; é dicir, voluntaria e separada da
necesidade, entendida como necesidade primaria. A experiencia de lecer caracterízase por ser
unha percepción subxectiva na que inflúen tanto
a propia experiencia persoal como o contorno
social en que se vive.
Unha característica esencial das experiencias é
o seu carácter procesual, o que fai que formen
parte das nosas vidas a través dun diálogo tem-

45

poral entre presente, pasado e futuro, en calquera dirección. Nunha experiencia de lecer é doado
determinar o tempo que se emprega na realización da actividade obxectivamente considerada
(facer unha viaxe, ler un libro, xogar un partido...); pero resulta máis difícil facelo coa súa
vivencia completa. É dicir, o tempo que estamos
proxectando ou desexando e o tempo posterior
en que gozamos recordando ou rememorando.
A vivencia plena de lecer prodúcese cando se leva
a cabo como experiencia completa e con sentido,
é dicir, cando existe un proceso con inicio, desenvolvemento e final.
En oposición á vida rutineira e ao traballo, o
verdadeiro lecer é unha experiencia satisfactoria,
independentemente do tipo de actividade que se
practique. As experiencias de lecer sitúannos nun
ámbito que non está dominado polo deber ou a
obriga, senón polas accións con finalidade en si
mesmas e por si mesmas. Un ámbito adecuado
para a realización de actos gratuítos, non guiados
por metas ou finalidades útiles; un ámbito distanciado das necesidades de subsistencia (comida, bebida etc.), mais cercano a outro tipo de
necesidades humanas igualmente importantes,
como a necesidade de saber, obrar, actuar, expresarse ou, en definitiva, ser.
Dende a consideración de que unhas experiencias de lecer poden ser máis valiosas que
outras, dende o punto de vista de implicación e
desenvolvemento persoal ou social, o valor central na vivencia dun lecer experiencial é a dignidade da persoa, del despréndense os demais
valores. Isto significa que as experiencias de lecer
nos introducen, non sempre conscientemente, en
ámbitos que se abren cara a espazos de desenvolvemento ou inhibición. O lecer positivo potencia
valores persoais e comunitarios máis alá de si
mesmo; pero gran parte destes valores están relacionados co tipo de lecer que se practique.
O lecer como experiencia con valor en si
mesma diferénciase doutras vivencias pola súa
capacidade de sentido e a súa potencialidade para
crear encontros creativos que promoven desenvolvemento persoal. O valor das experiencias de
lecer relaciónase directamente coas nosas propias
necesidades. Considerando a categorización de
necesidades humanas proposta por Maslow e os
seus colaboradores (1968), pódese afirmar a existencia dun longo percorrido nas prácticas de
lecer que vai dende o lecer lúdico ata o lecer solidario, meta da persoa que acadou un certo grao
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de madureza e desenvolvemento persoal. O lecer
solidario atopa o seu motivo de satisfacción en
axudar a outros e implica a incorporación de
competencias que son propias dun lecer activo e
creativo: capacidade de gozo, saber implicarse,
participar, expresarse creativamente etc.
Esta xerarquización das experiencias de lecer
ten unha aplicación inmediata no persoal, mais
tamén ofrece pautas de comportamento social.
As experiencias de lecer solidario entrelázannos
coa vida dos outros e ábrennos cara a horizontes
de comprensión e coñecemento, a maior coñecemento máis capacidade de comprensión e satisfacción. Dende un punto de vista comunitario o
exercicio do lecer non pode ser alleo aos valores
básicos da persoa, a cidadanía e a convivencia, o
que nos permite falar dun lecer xusto, ético e
inclusivo.
Afirmabamos ao principio que resulta moi
difícil entender a sociedade actual ignorando que
o lecer é un valioso alicerce de desenvolvemento
no século XXI e preguntabámonos ¿é importante o lecer na actualidade? ¿Que é realmente o
lecer hoxe? Vinte anos de investigación sistemática sobre esta cuestión indúcennos a afirmar que
a clave non está en atopar a palabra nin a definición perfecta, a clave, máis ben, atopámola no
punto de vista. A forza transformadora do lecer
está no xeito de comprendelo e de facelo realidade. De aí o reto e o valor das aportacións dos
Estudios de Ocio no século que vivimos.
A sociedade moderna ten máis posibilidades
para a realización do lecer que calquera outro
tempo ou civilización anterior. Mais, desgraciadamente, nin os profesionais, nin os cidadáns
fomos educados para o lecer que vivimos. Se o
lecer é tan importante como indicamos ¿non
debería ser patrimonio de todos? e, xa que logo,
¿no pagaría a pena intentar conseguilo? Dende
Estudios de Ocio investigamos os xeitos e as
maneiras que permitan facer da experiencia de
lecer unha experiencia de desenvolvemento
humano, mais a tarefa é difícil e cómprennos
amigos e grupos de investigación que se animen a traballar connosco neste tema tan apaixonante ■
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Receitas para a xestión cultural
municipal en tempos de crise
IÑAKI LÓPEZ
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ando redacto este artigo, en novembro de
2008, a crise económica asexa por terra,
mar e aire. A recesión vai marcar o devir
de todas as administracións, e especialmente da
municipal. Nos orzamentos de 2009 xa será claramente perceptible unha merma global de
ingresos, tanto dos propios como dos aportados
por institucións superiores, e empezarase a albiscar a readaptación do gasto en función da nova
conxuntura.
É difícil predicir como vai afectar a crise ás
políticas culturais. Non querería eu ser profeta,
mais temo que se aveciñan tempos duros. É máis
que probable que os gastos non obrigatorios
(entre os que se atopa Cultura) sexan os primeiros en resentirse. Quédannos uns anos por diante, deica o 2011 como mínimo, certamente
complexos.
Velaí un feito especialmente preocupante,
porque os municipios non soamente somos a
infantería das políticas culturais, os que estamos na primeira liña, senón que tamén somos,
en termos globais, o chanzo da administración
que máis cartos aporta á política cultural. E iso
terá consecuencias negativas en todo o sector.
Ao previsible retroceso no consumo cultural
privado engadirase a menor aportación pública, polo que se resentirán a industria, as empresas e as asociacións culturais. Terá a súa parte
positiva, porque poderemos comprobar como
moitas empresas, compañías e artistas que
antes inchaban o seus honorarios e cachés nos
ofertan por tres o que antes nos ofrecían por
dez, mais en xeral será un freo ao desenvolvemento do sector cultural.
Tras trinta anos de políticas culturais locais,
¿estamos suficientemente asentados? Agora teremos a ocasión de comprobalo.
Mais non é o momento de sucumbir ao pesimismo. Temos superado crises anteriores e, sen
dúbida, tamén agora remontaremos o voo.
Aquí van polo aire dez receitas para conseguilo,
dirixidas basicamente aos técnicos culturais
municipais.

DE

A G U I L E TA

1
Reivindicar a cultura como investimento
A apertura do Museo Guggenheim de Bilbao,
en 1997 mudou o xeito de entender as políticas culturais. Sen que sexa un modelo orixinal
nin exclusivo de Bilbao, supuxo un paradigma en canto a conceptualizar as políticas culturais coma un investimento e non coma un
gasto.
A busca da centralidade cultural mediante
equipamentos e/ou acontecementos emblemáticos estendeuse dende aquela a practicamente
todas as comunidades autónomas do Estado.
Ata o punto de que, en certo sentido, asistimos a unha proliferación que pode chegar a ser
contraproducente. Dito doutro xeito: chegará un
momento en que non poidan coexistir tantas
centralidades. Existe un limiar alén do cal non se
xeran novos públicos, ingresos e impactos nos
medios, senón que os xa existentes se reparten, e,
con certeza, algún dos actuais macroproxectos vai
ter que pechar encotomiñado ás portas sen acadar o éxito esperado.
¿Van sobrevivir todos os macrofestivais musicais que proliferaron coma fungos, e que compiten por traeren estrelas a golpe de talonario
(público)? ¿Onde se agacharán os economistas
que venderon fume cando un megaevento non
funcione? Eses superequipamentos delicatessen que
presumen de finos e exitosos e que miran aos
máis por riba do ombreiro, ¿terán que remangarse e baixar á area, cando se comprobe que os seus
gastos de persoal e funcionamento son inasumibles?
Paradoxalmente é posible polo tanto que, en
pleno triunfo do paradigma economicista da
cultura, moitos proxectos emblemáticos que se
realizaron no seu nome teñan que pechar. Porque en época de vacas gordas todo vale, mais en
época de vacas fracas hai que dispoñer dunhas
bases sólidas.
A crise vai ter como vantaxe poñer as cousas
no seu sitio e separar o trigo da palla.
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Mais, sexa como for, é o momento de reivindicar o carácter de investimento das políticas culturais, tanto no nivel económico como social e,
por suposto, cultural.

2
Non só de turismo viven as políticas
culturais
Esta obsesión pola centralidade que acabamos de
comentar adoito se traduciu nunha carreira pola
atracción de turismo e o posicionamento comunicativo das cidades.
Evidentemente o turismo é unha crecente
fonte de xeración de riqueza, e a súa captación é
un aspecto clave para as políticas culturais locais.
Mais as estratexias de revitalización centradas
unicamente no turismo, ademais de crearen
empregos pouco cualificados, resultan moi aventuradas (como podemos comprobar precisamente agora, en contexto de crise), sendo necesario
completalas con estratexias dirixidas á promoción de novos talentos e ao apoio á produción
cultural. Os eidos do audiovisual, a música e as
novas tecnoloxías, pola súa peculiar importancia
na cultura contemporánea, antóllanse como os
máis prioritarios. En xeral, o apoio á industria e
o impulso do tecido creativo local son un novo
reto para os concellos.

3
Investir en equipamentos
As infraestruturas son caras, mais necesarias.
Supoñen a maioría de idade para unha política
cultural.
É innegable que demos pasos de xigante ao
respecto, mais seguimos sendo deficitarios. Agora
que estamos nunha recesión global e que os
diversos gobernos apostan pola creación de autoestradas, trens de alta velocidade e outras grandes
infraestruturas como vía de combatela, ¿por que
non estender a rede de equipamentos culturais?
Iso si, habería que pensar nunha nova xera-

ción de equipamentos que non hipotequen o
noso futuro e lastren os nosos orzamentos ordinarios coma unha lousa. Equipamentos lixeiros,
con pouco persoal, que poidan acoller tanto programación propia como allea, e que funcionen
con mentalidade de empresa.
Especialmente relevante podería ser a aposta
por fábricas culturais, infraestruturas ao servizo
de creadores, empresas do sector e empresas auxiliares que sirvan para asentar a produción cultural local, na liña de apoio á industria citada no
punto anterior.

4
A extinción dos dinosauros
Oxalá a crise trouxese como consecuencia, emulando o impacto daquel meteorito que provocou a desaparición dos dinosauros, a fin dos
dinosauros culturais, esas institucións normalmente públicas ou altamente financiadas pola
administración —seguro que todos coñecemos
algunha na nosa localidade—, que levan anos
anquilosadas e cuxo único valor é o de seren
centenarias.
Todos os que nos movemos en política cultural sabemos que poñer en marcha un equipamento ou servizo é difícil… pero que resulta
moito máis complicado pechalo, aínda que non
funcione.
¿É a historia ou longa traxectoria dunha institución, programa ou servizo xustificación abonda para empeñarse en mantela aínda que a
realidade demostre que xa non ten cabida? ¿Non
sería o momento oportuno para abrir novas fiestras de oportunidade e permitir que outras alternativas culturais poidan ter a súa opción?

5
Gobernanza cooperativa
O Estado non é o único axente en política cultural, nin sequera o máis importante. Dende a
administración cometemos decote o erro de crér-
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monos imprescindibles e situarnos por riba dos
demais. Intentamos copar o mercado, absorbendo espazos ao sector privado e quitando o ar ao
sector asociativo.
Por contra, o reto actual reside en sermos
capaces de articular o xogo a tres bandas, recoñecendo o sector privado e apoiando o social. Moitas veces actuamos dende a administración como
defensas. Todo o noso empeño foi protexer a
nosa portería, que non nos metan goles.
Noutras ocasións temos xogado como dianteiros, obsesionados en chupar balón, querendo
ser máis vangardistas ca ninguén, correndo cara
á portería rival aínda que non nos acompañase
ninguén. Se cadra sería mellor que aprendésemos a xogar como centrocampistas: creando
xogo, distribuíndo balóns, ordenando os xogadores.
Imponse o Estado relacional, a gobernanza cooperativa, sempre que non se confunda a subsidiaridade coa privatización sistemática de servizos e
a renuncia do Estado a un papel que debe seguir
sendo importante.

6
Xestionar mellor
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Gastar é doado, mais xestionar con rigor uns recursos escasos require sen dúbida unha maior pericia.
Por iso, e máis neste novo contexto, os técnicos culturais temos o reto de demostrar a nosa valía e
mellorar a nosas ferramentas de xestión. Apuntemos tres grandes vías de mellora na xestión.
En primeiro lugar, hai unha serie de ferramentas procedentes do mundo empresarial que
nos poden resultar útiles. De feito, xa vimos utilizando moitas delas, e debemos seguir profundando nesta liña.
Os plans estratéxicos, por exemplo, tiveron
un desenvolvemento considerable no ámbito cultural. O furor pola planificación estratéxica xa
pasou, e tivemos ocasión de comprobar tamén as
súas limitacións, mais debemos quedar co esencial: a necesidade de definir plans de lexislatura
(sen tanta aparataxe mediática e sen tanto desembarco de consultorías como adoita ocorrer)
que perfilen a escala local cara a onde se quere
camiñar por períodos de catro anos, que son os
que nos marca a administración.
Dentro desta incursión da política cultural no
mundo da empresa tamén podemos citar todas as
ferramentas relacionadas coa metodoloxía de
Calidade Total: Modelo de Excelencia EFQM,
Normas e Certificados ISO, definición de estándares de equipamentos e indicadores de avaliación, cartas de servizos, mapas de oferta e
demanda, mapas de procesos, estudos de viabilidade e impacto de equipamentos e eventos etc.

En segundo lugar, unha ferramenta básica
para a mellora da nosa xestión é o traballo en
rede. Deixemos xa de pensar que o que facemos
na nosa cidade é único e orixinal, e que o que
fan na cidade do lado é competencia directa ou
non nos aporta nada.
Polo contrario, deberiamos traballar co chip
de que no campo da xestión cultural compartir
información, ideas e ferramentas de traballo é
sumar e non restar. Temos xa diversas redes e circuítos en marcha: de teatros, de bibliotecas, de
equipamentos de proximidade. Profundemos
nesa vía.
E, ademais de redes plenamente formalizadas,
estimulemos tamén iniciativas máis concretas
orientadas ao aproveitamento de sinerxias, estratexias conxuntas de programación, mercadotecnia ou comercialización que permitan xerar
pequenas economías de escala: abonos conxuntos
entre diversas institucións culturais, campañas de
promoción conxunta de festivais ou eventos dun
mesmo sector, circuítos musicais e de feiras,
exposicións itinerantes co-organizadas entre
diversos municipios etc.
En terceiro lugar, outro elemento clave de
mellora da xestión é profundar nas ferramentas
de captación de públicos, hoxe máis prioritaria
que nunca. Coa crise estreitaranse os públicos da
cultura, ou en concreto os asistentes a espectáculos de pagamento. Veremos máis televisión, se
cadra leremos máis, pero perderemos espectadores en música, cine ou artes escénicas.
Por iso hai que potenciar as ferramentas de
captación e fidelización de públicos: políticas
de descontos e abonos, asociacións de amigos,
multiplicación dos puntos de venda, márketing
telefónico e e-márketing, oficinas de captación
de públicos etc.

7
Xuntos, e mellor aínda revoltos
A crise obríganos tamén a formular de novo
diversas cuestións sobre a estrutura e as formas de
xestión municipais que ata agora semellaban
intocables. Dispoñer dun orzamento adecuado é
sen dúbida clave, pero é aínda máis importante
que as nosas estruturas sexan operativas e a
maquinaria estea ben engraxada.
Apuntemos dúas cuestións ao respecto.
A primeira é abordar o reto da coordinación
inter-áreas dentro do concello. Ata agora, a tendencia das áreas de Cultura (polo menos nos concellos
grandes) foi a de diferenciarse estruturalmente e
marcar distancias respecto a sectores afíns da administración municipal: Muller, Mocidade, Festas,
Relacións Cidadás, Educación, Deportes… reivindicando a nosa especificidade.

Quizais chegou o momento de reivindicar a
integración, apostando por unha macro-área de
servizos persoais liderada por Cultura, coa que se
podería gañar poder fronte a outras áreas municipais. Xuntos, e mellor aínda revoltos.
En calquera caso, de xeito estrutural ou funcional, hai que xerar novos espazos de coordinación inter-áreas. Iso si, non máis plans integrais e comisións interdepartamentais. Se queres
arruinar un proxecto, monta unha comisión
interdepartamental.
A segunda cuestión estrutural ou organizativa
afecta ao interior das propias Áreas de Cultura.
A coordinación que acabamos de predicar
choca decote, e especialmente nas grandes cidades, coa existencia de todo tipo de entidades culturais municipais ás que se dotou de entidade
xurídica propia para xestionar equipamentos ou
servizos concretos. É habitual nos nosos municipios que museos, teatros, orquestras, escolas de
música e entidades similares non se xestionen
directamente dende as Áreas de Cultura, senón a
través de sociedades anónimas, organismos autónomos, fundacións, consorcios etc., independentes das propias áreas.
Ninguén pode negar que estas formas de xestión garanten un funcionamento administrativo
moito máis eficaz que a propia maquinaria
municipal, na que sacar adiante un proxecto ás
veces roza a fazaña. Mais ninguén pode negar
tampouco dous efectos perversos.
O primeiro, a proliferación en moitos concellos deste tipo de organismos, que en ocasións
responden máis a intereses creados que a necesidades reais de axilizar a xestión. Seguro que a
todos nos veñen á cabeza exemplos de fundacións ou sociedadees que non se xustifican polo
seu cometido, volume de traballo ou orzamento,
senón pola persoa que os preside.
O segundo efecto non buscado é a descoordinación das políticas culturais locais. Con frecuencia estes organismos son excesivamente
autónomos, funcionando coma se os demais
organismos culturais e a propia área de Cultura
non existisen. As áreas de Cultura percíbense
como meros entes financiadores, e non como a
estrutura que debería marcar unhas pautas de
actuación comúns que logo cada organismo executase no seu campo de acción específico.

8
Repartir o bacallau
Vivimos inmersos nun auténtico puzzle competencial, un mare magnum no que todos (Unión
Europea, gobernos central e autonómicos, deputacións, concellos) estamos a todo.
O resultado é que os concellos están intervin-

do máis alá do que lles corresponde, e sobre todo
alén da súa capacidade orzamentaria. Por iso é
fundamental aclarar a quen compete cada servizo, e sobre todo quen o paga. Cómpre definir un
mapa cultural que determine as prestacións culturais básicas (garantindo a universalidade das
mesmas), o seu custo e a corresponsabilidade
financeira entre as institucións do territorio.

9
Os cidadáns, a nosa razón de ser
Todo o anterior é secundario respecto a un obxectivo básico: non esquecer a cidadanía, non
perder de vista que para un concello os cidadáns
e cidadás deben ser o fundamento de calquera
política cultural.
En tempos de crise, adoita ocorrer que o peixe
grande papa o pequeno. Traducido á política cultural, isto quere dicir que moi probablemente os
equipamentos e programas de centralidade se sigan mantendo e o que sofre recortes sexa a pequena cultura, a do día a día, a que atende as
demandas culturais máis inmediatas, unha cultura máis modesta pero non por iso menos efectiva.
Por iso ha de recalcarse a necesidade de combinar
políticas de centralidade e proximidade.

10
Crer en nós mesmos
E finalizo cun pouco de corporativismo a favor
dos técnicos culturais locais, que na súa xusta
medida non ten por que ser negativo.
Non pode dicirse que a nosa sexa unha profesión económica, social e politicamente valorada.
A miúdo os nosos soldos son ridículos. Os creadores ningunéannos. Compañías de medio pelo
cren estar en posesión do talento, e achacan o seu
nulo éxito a que os apoiamos pouco. Contratamos empresas teoricamente moi profesionais e
acabamos facendo nós o traballo, non sen que
nos tachen de burócratas. Os nosos departamentos énchense de supostos asesores saídos de non
se sabe onde. Os interventores pensan que somos
uns chafalleiros. Os concelleiros fan máis caso ao
trepa co que coinciden nunha inauguración que
a nós. Nos proxectos de envergadura apenas
temos cabida. E así cabería citar un longo etcétera de agravios.
Mais eu creo que os técnicos culturais contamos cunha valiosa experencia, unha cada vez
máis completa formación e unha dedicación á
nosa profesión moito máis alá da que comunmente se atribúe aos funcionarios.
Así que creamos en nós mesmos e saquemos
isto adiante.
A traballar ■
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D O C U M E N T O S

Dous documentos inéditos de
Xosé María Álvarez Blázquez
DARÍO XOHÁN CABANA

U

n dos resultados da dedicatoria do Día das Letras Galegas a Xosé María Álvarez Blázquez foi a afirmación definitiva da transcendencia histórica do seu
labor como editor, primeiro na recuperación da actividade que se levou a cabo
en varias frontes polos anos 50, e logo no decisivo salto adiante que a partir de 1968
significou a irrupción de Edicións Castrelos rompendo todos os teitos de distribución
e venda do libro galego e conseguindo a súa popularización. A actividade editorial de
Álvarez Blázquez, baseada por unha banda na intelixente percepción dunha demanda
sociocultural nova e pola outra nunha habilidade comercial insólita —disque— nun
intelectual, tiña o terceiro pé da trepia nunha vocación e nunha erudición que empezaron a formarse xa na adolescencia e que aparecen xa sorprendentemente maduras na
volta dos vinte anos do noso Xosé María, como se ve por estes dous interesantísimos
documentos descubertos nas carpetas paternas por Xosé María Álvarez Cáccamo, que
xa me concedeu o privilexio de falar deles no congreso que tivo lugar en Tui o pasado
mes de decembro, como ramo e albaroque das celebracións das Letras Galegas do ano
2008.

Primeiro documento: un proxecto editorial
Escrito á man e con lapis, estas cinco follas non están datadas, pero segundo Álvarez
Cáccamo, que se basea en aspectos materiais do manuscrito, deben ser de 1935, cando
seu pai empezaba a poñer escola. Nesta altura, o futuro editor xa tiña coñecementos
bastante serios do oficio, como proba unha carta moi técnica a Ánxel Casal publicada na web de Celso Álvarez Cáccamo, pero tamén o feito de que en 1932 xa debeu
coidar el mesmo a pé de imprenta a edición do seu poemario Abril, así como as importantes responsabilidades que despois tería na revista Cristal.
Este proxecto editorial de Xosé María ten dúas partes ben diferenciadas. A primeira é unha Biblioteca Clásica Galega en trinta volumes que, segundo as súas propias palabras, debería constituír unha colección definitiva, completa, científica e
rigorosa do noso tesouro literario, en edicións fieis, ben anotadas e acompañadas de
estudos preliminares e glosarios. Esta pretensión canónica sería reforzada polas características dos libros, de gran formato e plástica moi coidada —para a cal enuncia
interesantes criterios—, que coñecerían dúas edicións diferentes, unha luxosa e outra
accesible “á clase media e estudosa”.
A Biblioteca Clásica deste Xosé María de vinte anos é fortemente medievalista:
vinte volumes para a Idade Media, incluíndo un para documentos notariais e legais
menores. Sería desexable que este programa editorial fose estudado en relación co estado dos coñecementos filolóxicos na Galicia da época e coa imaxe ideal da nosa literatura medieval que tivera a nomeada Xeración Nós. Chama algo a atención a previsión
dun volume para a “decadencia”, época á que Xosé María lle dedicaría gran parte da
súa actividade erudita, e tamén a importancia que lle outorga xa á literatura popular,
para a que reserva tres volumes. Pola contra, non parece moi ben pensado o tratamen-
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to de Pondal e Curros, metidos nun só volume
con Lamas Carvajal e Alfredo Brañas.
Ademais da Biblioteca Clásica, cerrada pola
súa propia natureza, Xosé María formula, naturalmente con menos detalle pero con liñas moi
claras, unha Biblioteca Nova, de formato algo
menor e de vocación “eminentemente popular”,
aberta cara ó futuro.
Entendo que este proxecto editorial non está
concibido como unha empresa comercial privada, senón como proxecto dunha especie de Editora Nacional. Ánxel Casal tiña moitas
dificultades —e Xosé María non o debía ignorar— para vender os libros de Nós, e o programa
de edición da Biblioteca Clásica, á parte das
grandes dificultades intelectuais case imposibles
de resolver por chamamento privado, supoñía
naqueles intres unha inversión enorme e de recuperación lentísima, se non imposible. Pero o
certo é que 1935 era tempo de esperanza: a fin do
Bienio Negro tíñase que albiscar, e con ela a perspectiva dun Estatuto de Autonomía e dun goberno galego que fixese posible o proxecto, ben por
medio dunha empresa nacional estatal, ben integrando o plan nas actividades reforzadas do
Seminario de Estudos Galegos. Que Álvarez
Blázquez, como autor do plan, esperase un lugar
destacado na súa execución, e talvez xustamente
o de director, paréceme fóra de toda dúbida: el
quería xa ser editor.

O Cuestionario de Historia
da Literatura Galega
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O segundo documento, datado no 31 de agosto
de 1938, parece un proxecto para unha historia
da literatura galega, pero tamén un guión ou programa de ensino. O máis probable é que sexa as
dúas cousas a un tempo, pois é lóxico que as dúas
aparecesen xuntas na mente de Álvarez Blázquez,
naquela altura ensinante —represaliado— e
tamén xa o estudoso vocacional da literatura
galega que sería durante toda a súa vida.
Fillo dun fusilado, ensinante sancionado e
soldado forzoso de intendencia no exército de
Franco, con destino no Hospital Militar de San
Caetano en Santiago de Compostela, no mes de
agosto de 1938. O cuestionario, escrito á máqui-

Este proxecto editorial non estaba
concibido como unha empresa comercial
privada, senón como proxecto dunha
especie de Editora Nacional

na e probablemente no propio cuartel, divide a
materia en 38 capítulos que van dende as orixes
até o presente ideal, e ten —alén da súa propia
existencia— un par de cousas sorprendentes.
En primeiro lugar, parece mostrar uns coñecementos máis afinados, exactos e de primeira
man ca tres anos antes, especialmente en materia
de literatura medieval. Parece probable que o
tempo que levaba en Santiago de Compostela
como soldado forzoso conseguiu aproveitalo
tamén para aumentar as súas lecturas, talvez en
contacto con algúns eruditos galeguistas de
maior idade, coma Xesús Carro quen, por certo,
en 1951 publicaría por vez primeira a Corónica
de Santa María de Iria para a que Álvarez Blázquez reservara un volume na Biblioteca Clásica
de 1935.
En segundo lugar, o cuestionario está feito co
que mesmo parece imprudencia temeraria. Entre
os escritores enumerados para estudo figuran
Roberto Blanco Torres, Xaime Quintanilla e
Federico García Lorca, asasinados polo fascismo,
e tamén outros vivos e combatentes no bando
republicano, inimigos activos da España negra
como Castelao, Dieste, Delgado Gurriarán, Carballo Calero ou Blanco Amor. O estudo do que
chama “período actual” —coma se non pasase
nada— remátao orgullosamente co Seminario de
Estudos Galegos, liquidado polo franquismo.
Xosé María era un home visitado por moitas
desgrazas que se forzaba a si mesmo ó optimismo. Pero por moi optimista que fose, el ben
sabía que, de gañar Franco a guerra, as súas
intencións de ensinar literatura galega e de escri-

bir unha historia —que sería por certo a primeira de toda ela— non se poderían realizar, polo
menos en moito tempo, como así resultou ser.
Pero é que en agosto de 1938 a esperanza republicana aínda estaba en pé. Por unha banda, o
curso da guerra, que estabamos perdendo,
entrou nun período de indecisión coa grande
ofensiva republicana do 25 de xullo que conseguiu cruzar o Ebro e iniciar a longa e durísima
batalla que cortou o avance franquista sobre
Cataluña e Valencia. E pola banda do exterior, a
cuestión dos Sudetes estaba ardendo, de modo
que existía a esperanza razoable de que a nosa
guerra civil se internacionalizase ó estoupar
unha guerra europea contra Alemaña, só adiada
pola traizón a Checoslovaquia consumada en
Múnic o 29-30 de setembro por Inglaterra e
Francia. Ignoramos a información que podía ter
Álvarez Blázquez destas dúas cuestións, falsificadas pola censura activa tanto na prensa legal
accesible como na radio franquista; pero paréceme moi probable, mesmo case seguro, que dispuxese doutras fontes de información, unha
información que lle produciu un ataque de optimismo fundado que o levou a redactar, confiando na vitoria, este precioso documento.
Tanto este proxecto coma o anterior parten
dunha visión rigorosamente monolingüista: Álvarez Blázquez entende que a literatura galega é a
que está escrita en galego, e tanto a súa historia
como a editora que propón atenden exclusivamente a esa realidade, deixando fóra as obras en
castelán —ou en latín, pero iso é anécdota— de galegos ou de tema galego, aínda que fosen de tanto
interese galeguista coma as do padre Sarmiento.
Esta posición, como é ben sabido, é a mesma que
se formulou e triunfou intelectualmente vinte
anos despois, na célebre polémica suscitada en
1956 pola Escolma de poesía galega de Galaxia.
Que un programa tan radical estea formulado en
castelán é só unha contradición aparente; pero
unha análise sociolóxica e histórica desta cuestión
requiriría, por superficial que fose, un espazo do
que non dispoñemos ■

Xosé María Álvarez Blázquez (segundo pola esquerda)
foi mobilizado en novembro de 1936 e cumpriu o servizo militar
no Hospital de San Caetano, no corpo de Intendencia,
en Santiago de Compostela. Alí deseña o Cuestionario de Historia de la
Literatura Gallega (1938)
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Imsonio de una noche esperanzada

“Biblioteca Clásica Gallega”
La “Biblioteca”

C
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omprenderá una serie de volúmenes en cuarto mayor donde se den a conocer los
textos más importantes de la literatura gallega, desde los primeros momentos conocidos hasta el siglo XX; serán ediciones diplomáticas, fieles transcripciones
paleográficas de los códices, a la vista de los propios originales. Serán precedidas de estudios preliminares, a cargo de especialistas, y cuando se trate de textos medievales se hará
figurar al final de ellos un glosario completo, serio y debidamente constatado.
Podrán utilizarse en algunos casos las escasas ediciones ya existentes, tales como las
de Martínez Salazar, Aydillo y la Academia Española, para la Crónica troyana, Os miragres de Santiago y Las Cantigas de Santa María, respectivamente, pero siempre después
de atentar revisiones, a la vista de los códices originales. En cuanto a los Cancioneros
será precisa una transcripción fidelísima, libre de todos los errores y ligerezas de las ediciones hasta hoy existentes. En cuantos casos se considere oportuno deberán acompañarse al texto páginas facsimilares, reproducciones de miniaturas, ilustraciones, etc.
A ser posible cada tomo comprenderá una obra completa, sin tener muy en cuenta la extensión del texto, aún cuando, dentro de este criterio, ha de procurarse una
cierta uniformidad.
La publicación de la “Biblioteca Clásica Gallega” seguirá un orden cronológico, sin
que sea precisa toda arbitraria división en época o períodos, pues ha de considerarse
la literatura, al igual de toda manifestación cultural, como un conjunto lógicamente
encadenado, donde cada eslabón es a la vez producto obligado del estadio anterior y
precedente lógico del sucesivo.
En la publicación de los textos fragmentarios puede intentarse unha restauración
documentada y seria con ayuda de los textos semejantes de otras lenguas y en cuanto
a aquellos a los que indubitablemente se atribuye un origen gallego, y hoy se desconocen los originales tales como el Amadís, y el Poema de Alfonso onceno, deberá hacerse de ellos mención en la referida colección, mediante estudios críticos de autoridades
en la materia, lo más completos y concisos a la vez, que sea posible, incluidos en el
tomo correspondiente a la época o escuela que sea objeto de la publicación. Un tomo
especial será destinado a recoger los documentos gallegos medievales, que por un interés filológico, histórico o literario sean dignos de conservarse y popularizarse.
Completarán la “Biblioteca Clásica Gallega”, como apéndice o colofón, una serie
de tomos donde se recoja nítida y fielmente lo más granado y representativo de la producción literaria oral de Galicia, con los obligados estudios preliminares folklóricos.
En dichos tomos se harán figurar, en inteligente ordenación, las frases, cantares,
romances, leyendas y eventos, y otras manifestaciones de la literatura popular gallega,
con aguda extensión y preferencias que merecidamente reclama. También aquí no han
de olvidarse los estudios de nuestros investigadores pretéritos, completados y expresados, merced al más justo criterio de fidelidad y pureza, que es norma de los modernos estudios de esta índole.
Respecto a partes bibliográficas, deberá acompañarse a cada volumen, a manera de
apéndice la lista completa de obras y autores que interesen más destacadamente a respecto del texto precedente, y, como resumen ordenado, se publican al final de la colección completa, en suplemento aparte, el índice bibliográfico de la literatura gallega,
todavía sin intentar apenas.

La presentación externa, editorial y tipográfica ha de responder plenamente al
moderno criterio de claridad y gusto refinado que se requiere en este género de publicaciones. Los motivos de ornamentación, nunca profusos, han de tomarse de los propios códices medievales. Se emplearán dos únicos tipos de letra, uno para el texto
transcrito y otro para los estudios preliminares, glosarios, notas, etc.
Se harán dos ediciones diferentes, ambas numeradas, más lujosa la una, destinada
preferentemente a los especialistas y bibliófilos, centros culturales, etc. y la otra, más
económica, cuyo fin es hacer accesible la “Biblioteca Clásica Gallega” a la clase media
y estudiosa, intentando así la vulgarización de nuestros valores literarios, tan desconocidos hasta hoy, incluso en las cátedras. Con este objeto ha de procurarse la máxima
economía en la publicación, si bien no debe regatearse el menor esfuerzo en favor de
su elegancia y delicado estilo que responda en todo a un minucioso maridaje de fondo
y forma.
La “Biblioteca Clásica Gallega” ha de aspirar en fin, a constituir una colección definitiva, completa, científica y rigurosa de nuestro preciado tesoro literario, fuente futura de toda investigación y compendio armonioso y bello de cuanto digno de tal honra
han producido nuestros ingenios de todos los siglos.
A reserva de las posibles modificaciones que la realidad dicte, al llevar a la práctica el proyecto, podemos trazar el guión provisional de la “Biblioteca Clásica Gallega”
en la forma siguiente:
Tomo I. Estudio preliminar. Producciones anteriores al siglo XIII.
Tomos II y III. Cantigas a Santa María, de Alfonso X el Sabio.
Tomo IV. Cancioneiro de Ajuda.
Tomos V y VI. Cancioneiro da Vaticana.
Tomo VII. Cancioneiro da Colocci-Brancuti.
Tomo VIII. Otros textos en prosa y verso de los siglos XIII, XIV y XV: “Canción do
Figueiral”, “Poema da Cava”, “Loores a la virgen” de Fernando III el Santo, versiones de Las siete Partidas, del Fuero juzgo, de la Leyenda Aurea, etc. (En este tomo
se hará figurar un estudio sobre el Poema de Alfonso XI).
Tomos IX y X. La Crónica Troyana, de Fernán Martis.
Tomos XI. La versión de la Crónica Troyana de la Biblioteca Menéndez y Pelayo.
Tomo XII. La Crónica Antigua de 1298.
Tomo XIII. Os miragres de Santiago, o versión del Códice Calixtino.
Tomo XIV. La versión del Códice Calixtino, de la Biblioteca Nacional.
Tomo XV. El tratado de “Albeitería”.
Tomo XVI. Los poetas del siglo XV, sobre el cancionero de Lang ampliado y revisado.
Tomo XVII. La Crónica General, de 1404.
Tomo XVIII. La Historia iriense o los Flos Sanctorum de Ruy Vázquez.
Tomo XIX. La Demanda do Santo Graal o versión de La Queste du Saint Graal, de
Chrétien de Troyes. (En este tomo se hará figurar un estudio sobre el Amadís de
Gaula”).
Tomo XX. Documentos gallegos medievales. Principales documentos de los siglos
XIII, XIV y XV. Escrituras, testamentos, pleitos, ordenanzas, estatutos, suscripciones, etc.
Tomo XXI. Producción completa en verso y prosa de la decadencia (siglos XVI, XVII
y XVIII).
Tomo XXII. Los precursores hasta Rosalía de Castro.
Tomo XXIII. Rosalía de Castro, obra completa.
Tomo XXIV. Curros Enríquez, Pondal, Lamas Carvajal y Brañas.
Tomo XXV. Antología lírica de los restantes poetas.
Tomo XXVI. Apéndices del siglo XIX. Antología de los prosistas del siglo XIX.
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Tomo XXVII. Refranero popular gallego.
Tomo XXVIII. Cancionero popular gallego.
Tomo XXIX. Romances, cuentos, leyendas, regueifas, cantos de navidad, de mayos,
de Reyes, adivinanzas, etc, etc.
Tomo XXX. Índice bibliográfico de la literatura gallega.

“Biblioteca nueva gallega”
Como continuación y complemento indispensable de la “Biblioteca Clásica Gallega”
se creará esta “Biblioteca Nueva”, en la que se recoja, con un amplio sentido crítico de
selección, lo más interesante de la producción literaria gallega actual.
Constará de una serie ininterrumpida de volúmenes en cuarto, siguiendo un criterio editorial y tipográfico que se reconozca como filial de esa magna colección clásica que proponemos. Pueden también practicarse dos tipos de ediciones, lujosa y
económica, pero sin olvidar en ningún caso que esta “Biblioteca Nueva” ha de ser eminentemente popular y su misión esencial la de hacer llegar a todas las tierras de habla
galaica este heraldo de resurrección que es la actual literatura gallega.
Deberá organizarse en secciones de poesía, novela, teatro, estudios históricos y
científicos, etc., y una última sección, en fin, dedicada a novelas.
Alternando con la publicación de obras de autores actuales se irán reproduciendo
aquellas otras de autores ya fallecidos, desde comienzos de este siglo, que por su escasez y merecimiento sea preciso ofrecer de nuevo, haciendo revivir valores injustamente olvidados. Un cuadro capacitado de críticos y literatos constituirá la dirección
artística de la biblioteca, para rechazar o admitir las obras que sus autores presenten,
de tal forma que “Biblioteca Nueva Gallega” constituya el máximo prestigio de solvencia artística del renacer literario de Galicia ■
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JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ-LIMESES BLÁZQUEZ

Cuestionario de historia de la
literatura gallega
Santiago de Compostela
Agosto de 1938
CAP. I. Preliminares. Introducción al estudio de la literatura gallega. La lengua: su origen, elementos y características. Sus relaciones con las demás lenguas romances de
la Península. Orígenes de la literatura gallega. Teoría provenzalista. Teoría autóctona. Teoría litúrgica. Contribución de la literatura gallega a las restantes de la Península. Influencias en la lírica árabe. Id. en la castellana. Id. en la portuguesa: lo
galaico-portugués.
CAP. II. Preliminares. Literatura gallega: su concepción. Períodos que han de considerarse. Período de iniciación (hasta el siglo XIII). Período trovadoresco o de floración (Siglos XIII y XIV). Período de transición (Siglo XV). Período de decadencia
(Siglos XVI, XVII y XVIII). Período de renacimiento (Siglos XIX y comienzos del
XX). Período actual o de nueva floración (Siglo XX). Los estudios de Historia literaria gallega hasta nuestros días.
CAP. III. Período de iniciación. Antecedentes: período latino-galaico y sus principales
representantes. La poesía anterior al siglo XIII. Vestigios del gallego en el Cancionero de Abencuzman. Monumentos que se han atribuído a esta época: el poema
de la Pérdida de España, la canción do Figueiral, el canto de Hermígues; Egas
Monis, los Diálogos de San Gregorio, etc. Payo Soáres de Taveirós: una poesía de
1189. Dificultades del estudio de este período.
CAP. IV. Período trovadoresco. Causas de este esplendor literario: análisis de la época.
El ambiente artístico: los trovadores. Los Cancioneros: indicaciones generales. El
Cancionero de Ajuda. El Cancionero de la Vaticana. El Cancionero de Colocci-Brancuti. El Cancionero Marial. Otros cancioneros: el falso Cancionero de
Marialva.
CAP. V. Período trovadoresco. Principales géneros cultivados en los cancioneros. Cantigas de amor. Id. de amigo. Id. de escárneo e mal dizer. Otros géneros. Influencias
que se observan en cada uno de ellos. Lista completa de todos los poetas galaicoportugueses. Su agrupación según los géneros preferentemente cultivados. Por qué
no interesa el lugar de nacimiento de los trovadores a efectos de considerarse gallega su producción.
CAP. VI. Período trovadoresco. Joán Suárez de Pavía o Paiva. Fernando González de
Sanabria. Ayras Núñez. Alfonso Eannes de Cotón. Sueiro Eanes. Lopo Lías. Pero
da Ponte. Juan Romeu. Martín de Cornes. Pero Eannes Mariño. Martín Eannes
Mariño. Noticia de todos ellos y de sus principales producciones.
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CAP. VII. Período trovadoresco. Osoyroanes. Bernal de Bonaval. Pero Annes Solaz. Pay
Soárez de Caveirós o Taveirós. Pero Vello. Fernán Vello. Joán Pérez Vello. Pero de
Ambróa. Fernán Esquío. Pero Amigo. Mendiño. Joán Guillade García. Estudio de
sus producciones.
CAP. VIII. Período trovadoresco. Roy Queimado. Pere García. Vasco Fernández Praga
de Sandín. Joán Vázquez. Joán Ayraz. Joán Pérez de Tamallancos. Joán Soárez de
Someso. Joán Cangas. Joán Zorro. Pay de Cana. Noticia de todos ellos y su obra.
CAP. IX. Período trovadoresco. Martín Códax. Roy Fernández. Gómez García. Sancho
Sánchez. Esteban Pérez Froián o Froján. Payo Gómez Chariño. Juyao o Julián
Martínez de Tudela. Joán Núñez Camanes. Alfonso Méndez de Besteiros. Lourenzo. Noticia de todos ellos.
CAP. X. Período trovadoresco. Pero Meogo o Moogo. Joán López de Ulloa. Abril Pérez.
Pero de Armea. Roy Martín de Casal. Fernán de Padrón. Joán Baveca. Men Rodríguez de Tenorio. Fernán Froián o Froján. Joán de Requeixo. Caldeyrón. Joán Fernández de Ardeleyro. Noticia de todos ellos.
CAP. XI. Período trovadoresco. Ruy Eannes. Pero Pardal. Nuno Fernández de Mirapeixe. Pedro Rodríguez de Palmeira. Ares López Ventureiro. Gómez Alfonso. Álvarez
Gómez. Pero Larouco. Joán Lobeira. Arias Carpancho. Noticias de todos ellos.
CAP. XII. Período trovadoresco. Otros trovadores de los Cancioneros. Géneros preferentemente cultivados. Lo autóctono en la poesía trovadoresca. Asimilación de
diversos influjos en la lírica gallega. Juicio general que esta merece. Estudio de las
formas métricas empleadas por los trovadores. Orígenes del romance.
CAP. XIII. Período trovadoresco. Fernando III el Santo: “Loores a la Virgen”. Alfonso
X el Sabio. La magna personalidade literaria del Rey Sabio. Las Cantigas de Santa
María. Sus fuentes. Formas métricas empleadas e influencias que reflejan. La poesía profana del Rey Sabio. El Rey Don Dinís de Portugal y su obra poética. Escisión del portugués.
CAP. XIV. Período trovadoresco. La épica gallega en los siglos XIII y XIV. El poema a
la Pérdida de España o de la Cava. La canción de Figueiral. La cantiga 466 (Vaticana) de Ayras Núñez. Rodrigo Yannes o Ruy Eannes: el Poema de Alfonso XI o
Crónica Rimada. Conclusiones al estudio de la épica gallega.
CAP. XV. Período trovadoresco. La prosa gallega en los siglos XIII y XIV. Los documentos gallegos medievales. La crónica histórica. Fernán Martís: La Crónica Troyana.
La otra versión. “Os Miragres de Santiago”, o versión del Códice Calixtino. Otra
versión de este códice de la primera mitad del XIV. La Crónica “Antigua”, de 1298.
CAP. XVI. Período trovadoresco. Otras manifestaciones de la prosa gallega. El tratado
de “Albeitería”. Las varias versiones de Las Siete Partidas, de Alfonso X. La versión
del Fuero Juzgo; su mayor antigüedad que la castellana. ¿Obra de Alfonso el Sabio
esta versión? Juan de Lobeira: El Amadís de Gaula. Obscuridad de la cuestión. Significado y alcance de la literatura gallega de la “materia bretona”.
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CAP. XVII. Período de transición. Los Cancioneros de Baena y de Stúñiga. El Cancionero de Lang. Causas que determinaron la decadencia de la poesía gallega. Alcance de esta decadencia. El Cancionero de Hernando del Castillo. La escuela gallega

en los poetas castellanos: el Arcipreste de Hita y D. Juan Manuel. Poetas gallegos
de este período y castellanos que cultivaron el gallego. Macías o Namorado. Juan
Rodríguez del Padrón.
CAP. XVIII. Período de transición. Otros cultivadores del gallego en el Siglo XV. Pero
González de Mendoza. El Arcediano de Toro. Pedro de Valcárcel. Garci Fernández
de Jerena. Alfonso Álvarez de Villasandino. Pedro Vélez de Guevara. Don Pedro
Infante de Portugal. El Marqués de Santillana. Montoro. Pedro de Quiñones.
Pedro de Santa Fé. Don Álvaro (Gonçáles de Alcántara?). Gómez Manrique. Gonçalvo de Torquemada. Estamariu. Otros poetas anónimos. Características de la
poesía gallega de este período.
CAP. XIX. Período de transición. La prosa durante el Siglo XV. La Historia. La Crónica “General”, de 1404. La “Legenda Aurea” o “Flos Sanctorum”. Ruy Vázquez: su
“Flos Sanctorum” o Historia iriense en gallego. Conclusiones.
CAP. XX. Período de decadencia. Sus causas. El siglo XVI: Doña Isabel de Castro y
Andrade, Fr. Jerónimo Bermúdez, Pedro de Castro y Francisco de Castro. El Siglo
XVII: Pedro Vázquez de Neira y el abad Bermúdez Aspay. Las Fiestas Minervales
de 1697: el cura Juan Andrade Torrado. Otros poetas de dichas Fiestas: Juan del
Río Otero, Francisco Antonio del Valle, Juan Correa Mendoza y Sotomayor, José
Gil Taboada, Bernardo Valle de Porras, José Guerrero Lasso de la Vega e Ignacio
Rodríguez. Carácter particularmente satírico o jocoso de las composiciones presentadas a las diversas fiestas literarias de este siglo. Un romance bilingüe y un
soneto gallego de Lope de Vega.
CAP. XXI. Período de decadencia. El Siglo XVIII. Postración general de las letras en la
Península. Los cultivadores gallegos de la literatura castellana en esta época. La
producción gallega de Fray Martín Sarmiento y de Fray Benito Jerónimo Feijóo.
Diego A. Cernadas y Castro, Cura de Fruime. Otros escritores de nuestra lengua:
Antonio Francisco de Castro, segundo cura de Fruime, José Andrés Cornide y Saavedra y Manuel Freire de Castrillón.
CAP. XXII. Período de decadencia. Otras producciones anónimas de estos tres siglos.
Razones que hacen sospechar una pérdida considerable de originales. La prosa del
Siglo XVII: Boán y su falsa “Historia Gótica de Don Servando”. La prosa del siglo
XVIII: Pablo Mendoza de los Ríos.
CAP. XXIII. Período de renacimiento. Estudio de la época y del ambiente gallego. La
Guerra de la Independencia. La Sociedad Literaria de Santiago. Subdivisión de este
período: los Precursores y los continuadores. Primeros escritores del Siglo XIX.
José Fernández Neira. Manuel Pardo de Andrade. Pedro Boado de Sánchez. Carácter irónico y dolorido de sus mediocres composiciones. Mérito principal de estos
poetas.
CAP. XXIV. Período de renacimiento. Los precursores. Significación simbólica de la
“Alborada” de Pastor Díaz. José García Mosquera. Juan Manuel Pintos Villar.
Francisco Añón Paz. José María Posada. Alberto Camino. Otros poetas de este
período. El “Album de la Caridad”.
CAP. XXV. Período de renacimiento. Los Precursores. Rosalía de Castro de Murguía.
Notas biográficas y estudio de su personalidad. Análisis de la obra poética de Rosalía. Su significación y renombre universal. El Romanticismo en Galicia.
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CAP. XXVI. Período de renacimiento. Los continuadores de Rosalía de Castro. Valentín Lamas Carvajal. Benito Losada. José Pérez Ballesteros. Juan Antonio Saco y
Arce. Eduardo Pondal y Abente. Manuel Curros Enríquez.
CAP. XXVII. Período de renacimiento. Los continuadores: Juan Barcia Caballero.
Alfredo Brañas Menéndez. Lisardo Barreiro. Alberto García Ferreiro. Aureliano J.
Pereira. Filomena Dato Muruais. Eladio Rodríguez González. Manuel Núñez
González. Otros poetas del Siglo XIX. Características principales de la nueva poesía gallega.
CAP. XXVIII. Período de renacimiento. Otras manifestaciones poéticas de esta época.
La poesía satírica y humorística: Manuel Martínez González, Evaristo Martelo
Paumán, Enrique Labarta Posse, Javier Valcarce Ocampo y otros. La épica: Eduardo Pondal, Alberto García Ferreiro y Florencio Vaamonde Lores.
CAP. XXIX. Período de renacimiento. El Teatro. Jesús Rodríguez López. Francisco
María de la Iglesia. Ramón Armada Teijeiro. Galo Ponte Salinas. Emilio Álvarez
Giménez. Manuel Lugrís Freire. Jesús San Luis Romero. Eugenio Carré Aldao.
Consideraciones acerca del naciente teatro gallego.
CAP. XXX. Período de renacimiento. La prosa. La novela y el cuento. Marcial Valladares Núñez. Manuel Amor Meilán. Heraclio Pérez Placer. Jesús Rodríguez López.
Aurelio Ribalta. Antonio López Ferreiro. Francisco Porto Rey. Francisco Álvarez de
Nóvoa. Importancia y desarrollo de este género literario.
CAP. XXXI. Período de renacimiento. Otras manifestaciones de la prosa gallega. La
Historia: Manuel Murguía, Florencio Vaamondez Lores y otros. Los estudios de
lengua y literatura: Carré Aldao, Marcial Valladares, Antonio de la Iglesia, etc. La
Academia Gallega y su contribución al renacimiento literario. La prensa periódica
gallega en el siglo XIX.
CAP. XXXII. Período de renacimiento. Los Juegos Florales de Tuy. Continuación de la
tradición literaria del siglo XIX. Los escritores del primer quinquenio del siglo XX.
Francisco Tettamancy, Salvador Cabeza de León, Samuel Eiján, Alfredo Nan de
Allariz, Manuel Leiras Pulpeiro, El Marqués de Figueroa, Juan Plá Zubiri, Antonio Valcárcel, Avelino Gómez Ledo, Gerardo Álvarez Limeses, Herminia Fariña y
otros.
CAP. XXXIII. Período actual. La post-guerra y los innovadores. La poesía. Antonio
Noriega Varela. Ramón Cabanillas. Johan Viqueira. Gonzalo López Abente. Victoriano Taibo. Aquilino Iglesia Alvariño. José Crescente Veiga. Juan Vidal Martínez. Luis Amado Carballo. Manuel Antonio. Evaristo Correa Calderón. Eduardo
Blanco Amor. Julio Sigüenza. Roberto Blanco Torres. Eugenio Montes. Ricardo
Carballo Calero. Augusto María Casas. Álvaro Cunqueiro. Manuel Luis Acuña.
Fermín Bouza Brey. Florencio Manuel Delgado Gurriarán. Xoán Luis Ramos.
Federico García Lorca. Justo Sevillano.
CAP. XXXIV. Período actual. El Teatro. Antonio Villar Ponte. Avelino Rodríguez
Elías. Leandro Carré Alvarellos. Jaime Quintanilla. Armando Cotarelo Valledor.
Javier Prado Rodríguez. Álvaro de las Casas. Rafael Dieste. Otros cultivadores de
este género. Carácter eminentemente literario del teatro gallego.
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CAP. XXXV. Período actual. La novela. Francisca Herrera y Garrido. Vicente Risco.
Alfonso R. Castelao. José Lesta Meis. Ramón Otero Pedrayo. Álvaro de las Casas.
Otros novelistas. La novela corta. El humorismo en la novela gallega y su peculiar
carácter.
CAP. XXXVI. Período actual. Otras diversas manifestaciones de la prosa actual. El
periodismo y sus cultivadores. Principales periódicos y revistas. La prosa erudita.
Los investigadores. El Seminario de Estudios Gallegos.
CAP. XXXVII. Literatura popular. Estudio de la literatura popular. El folk-lore gallego: su riqueza. El cantar: sus variedades de contenido y forma. El refrán. La
“regueifa”. El romance. El cuento y la leyenda. Otras formas de la literatura popular. Principales notas que la caracterizan. El fondo étnico y el influjo histórico y
geográfico. Trabajos de recopilación e investigación del folk-lore gallego. Importancia y significado dentro de la literatura gallega de estos géneros populares.
CAP. XXXVIII. Conclusiones al estudio de la Historia de la Literatura gallega. Notas
características de dicha Literatura. Su papel en el concierto literario peninsular.
Virtudes y defectos. Pasado y porvenir de la Literatura Gallega ■
Santiago, 31 de agosto de 1938
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Ramón Piñeiro
e o nacionalismo vasco
1945-1946
XOSÉ ESTÉVEZ

A

conxuntura exterior da década 1940-50
ofrece dúas etapas ben diferenciadas con
gonzo en 1945: a primeira fortemente
marcada pola II Guerra Mundial; a segunda, na
que entran en xogo abertamente novos factores
como a progresiva decantación da Guerra Fría, a
reconstitución do goberno republicano no exilio
en novembro de 1945 e dos gobernos autónomos
vasco e catalán, pero para a contextualización do
noso traballo sobrancean tres ingredentes que
deseguido desenvolvemos: a creación do Consello de Galiza, a formación dun bloque nacionalista periférico, o Galeuzca, e o artellamento dun
bloque interior de oposición, case focalizado
arredor da ANFD.

O consello de Galiza
O Consello de Galiza foi un organismo político
establecido o día 15 de novembro de 1944 en
Montevideo por catro deputados galeguistas no
exilio, Castelao, Suárez Picallo, Alonso Ríos e
Elpidio Villaverde.
Creouse oficialmente en Montevideo (Uruguai) e non na Arxentina porque a situación política deste último país non era axeitada. Mais, en
realidade, constituíuse en Buenos Aires, na casa do
galeguista Manuel Puente, como relata polo miúdo
un galeguista presente no acto, Xosé Bieito Abraira (Actas Congreso Castelao, 1989, p. 157):
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Manuel Puente puxo tamém a sua casa a disposiçom de Castelao, para que nela tivesse a sua sede
o Conselho. Nessa casa, da avenida Rivadavia,
número 3760, constitui-se o Conselho e nela funcionou até a sua disoluçom. A acta fundacional
subscreveu-se o dia 15 de novembro de 1944.
Nesse documento figura que se assinou na cidade
de Montevideo. Nom é certo. A constituiçom do
Conselho realizou-se num acto celebrado em Buenos Aires, na casa de dom Manuel Puente. Fixo-se

constar formalmente que o acto tivera lugar em
Montevideu porque a situaçom política na Argentina era inestável, mentras que o Uruguai gozava
de liberdades arraigadas, a tal ponto que se lhe
chamava a Suiça de América.

O contexto da súa creación encádrase na última
fase da II Guerra Mundial, na que aparece nidia
a hexemonía aliada. O 6 de xuño de 1944 desembarcaron en Normandía os aliados. Dende
este momento os alemáns tiveron que defenderse
en dúas grandes frontes, unha no leste, contra os
soviéticos, e outra en Francia, contra os aliados.
Estes e os rusos foron avanzando, cada un pola
súa banda. A finais de 1944, cando se funda o
Consello, a meirande parte de Francia estaba
liberada. Albíscabase, pois, no horizonte a vitoria
dos aliados, que se produciría en maio de 1945
en Europa e en setembro do mesmo ano no Pacífico. O derrubamento dos réximes fascistas semellaba que suporía, con toda probabilidade, a
caída do franquismo e a reinstauración da III
República. Polo tanto, era preciso que as nacións
periféricas do Estado español elaborasen unha
estratexia idónea e conxunta para a nova conxuntura que se aveciñaba. O Goberno vasco
reconstituírase en 1942 en Estados Unidos, dirixido por José Antonio Aguirre, e en Londres
creárase xa en 1940 o Consell Nacional Catalá,
rexentado por Carles Pi i Sunyer, aínda que contestado por algúns sectores do nacionalismo catalán, máis siareiros da fenecente Generalitat, presidida por Josep Irla.
Nestas circunstancias, José Antonio Aguirre
escribiulle unha carta a Castelao o 2 de marzo de
1944 na que o aguilloaba para constituír unha
institución politíca de Galiza no exilio que representase a vontade do pobo galego e que se podería nomear Consello de Galiza. Nesa epístola,
entre outras suxestións, dicíalle (Estévez, 1992,
pp. 133-134):

TEMAS DO NOSO TEMPO

Una vez puesto en marcha el Consejo Catalán.
Resta hablar de Galicia. Yo creo que ha llegado el
momento en que constituyáis un Consejo Gallego
que asuma la representación de Galicia en el exilio
y ante el interior.

Xosé Estévez é profesor sénior de Historia Moderna
e Contemporánea de España e do País Vasco na Universidade
de Deusto, investigador do Instituto Ignacio de Loyola
da mesma universidade, e colaborador da Radio Galega. Autor, entre
outras, das obras: De la Triple Alianza al Pacto de San Sebastián

Corroboraba máis adiante:

(1923-1930); Impenitencias galeuzcanas; Antología del Galeuzca
en el exilio (1939-1960); Galiziako Historia (Finisterreko oroimena);

Creo que es necesario que constituyas el Consejo
Nacional de Galicia con ese nombre o simplemente Consejo de Galicia a modo de gobierno
provisional o como encargado de sus intereses o
como mejor te parezca.

Historia de Euskal Herria. II. Del hierro al roble; Manuel Martínez
Murguía. De estirpe vasca e berce do nacionalismo galego; Galeuzca:
la rebelión de la periferia (1923-1998).

O vasco non esquecía vencellar a creación do
Consello co Galeuzca, que deste xeito:
[…] será una fuerza decisiva, tan decisiva, que su
sola aparición organizada, con proclamaciones
valientes y sensatas, con una acción sin titubeos y
bien dirigida, constituirá por sí un hecho político,
el más fuerte en siglos quizá en la vida peninsular,
cuyos efectos en la política democrática española
del exilio y del interior en su caso se sentirá de
forma definitiva.

Castelao contaba xa en abril de 1944 co apoio
dos vascos e cataláns para constiuír o Consello e
inmediatamente asinar os tres gobernos o pacto
Galeuzca, como amosa nidiamente unha carta do
rianxeiro a Ramón Suárez Picallo, que daquela
residía en Chile (Castelao, 2000, p. 420):
Chegou, por fin, a nosa hora e sería unha cobardía
recuar ante a misión que o destiño nos sinala.
Galeuzca vai a reorganizarse axiña sobor de compromisos inquebrantabeis, con programa de aición
que nos dará categoría internacional. O pacto será,
non de partidos, senon de Gobernos. Para eso é
indispensable que, sen perda de tempo, formemos
nós o “Consello de Galiza”. O noso Consello será
recoñecido pol-os Gobernos de Cataluña i Euzkadi e será coñecido nos Centros chamados a rexiren
a proisima sorte do mundo.

Castelao xa matinaba na idea de crear algo semellante, mais a suxestión do lehendakari resólvelle
as dúbidas, como lle indica nunha carta enviada
o 12 de xuño de 1944 (Castelao, 2000, pp. 431432):
Nosotros ya andábamos sobre esa idea y apuntábamos al mismo objeto, pero tu carta disipó nuestras últimas dudas. El Consejo gallego, pues, será
creado oportunamente.

Ramón Piñeiro, arredor de 1945
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Castelao, polo tanto, acolleu con entusiasmo a
recomendación de Aguirre, recabando
[…] decontado o asesoramento xurídico de Luis
Tobío, co obxeto de artellar o órgao representativo que, dalgunha maneira, poidera equiparase as
que, legalmente, tiñan bascos e cataláns. Foi así
como xurdiu a idea do chamado “Consello de
Galiza” (Fernández del Riego, 1990, p. 151).

Castelao, efectivamente, trasladouse en maio de
1944 a Montevideo, onde residía Lois Tobío,
home experto en dereito e diplomacia, para consultar con el o artellamento xurídico máis pertinente (Tobío, 1994, p. 535):
En maio de 1944 veu a Montevideo porque quería falar conmigo verbo do proxecto, ao que andaba a lle dar voltas, da creación do Consello de
Galiza. Falamos encol do tema, da sua comenencia e posibilidades e o xeito de lle dar unha forma
legal. Quedamos en que eu lle mandaría por escrito os meus puntos de vista e el habia de mo recordar máis tarde nunha carta.

Este subministroulle unha fórmula moi sutil de
dereito privado, pero aplicable ao político: o fideicomiso. Deste xeito ficaba constituído o Consello
de Galiza, un corpo de dirección política integrado por catro deputados galeguistas para defender
como fideicomisarios a vontade política de Galiza,
expresada nas últimas eleccións republicanas e no
plebiscito do Estatuto galego, celebrado o 29 de
xuño de 1936. Esta institución sería a salvagarda da
vontade democrática, republicana e autonomista do
pobo galego. O Consello equiparaba politicamente
os galegos cos vascos e cataláns para asinaren os tres
Gobernos o pacto de Galeuzca, e así o recoñece
Castelao en carta ao Partido Galeguista do interior
(Castelao, 2000, p. 472):
A creación do Consello de Galiza era obrigada para
equipararnos aos vascos e cataláns, políticamente, e
para poder firmar o novo pacto Galeuzca, que xa
non é un convenio de partidos senón de Gobernos.

No mesmo manifesto fundacional maniféstase o
compromiso de actuar en conxunción cos gobernos vasco e catalán no pacto tripartito de Galeuzca, despois de nomear como presidente a Castelao:
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Que fica autorizado dende este intre para levar as
negociacións de alianza cos presidentes de Euzkadi e Catalunya, a fin de que Galiza entre, con propia persoalidade e triple forza, nunha concordia
xeral hespañola, capaz de derrubar o réxime franquista e restablecer a liberdade en Hespaña.

O Consello sufragaría os gastos da revista
Galeuzca entre 1945 e 1946, como manifesta o
libro de contas, na actualidade depositado na
Biblioteca e Arquivo do Parlamento Galego, cuxa
copia me foi proporcionada xenerosamente polo
ex-presidente, Victorino Núñez.
En resumo, o Consello creouse para que Galiza tivese, a semellanza de vascos e cataláns, un
goberno co obxectivo de asinar o pacto Galeuzca
e desta maneira artellar un bloque unitario tripartito para lograr unha república confederal, no
caso probable do derrubamento do réxime franquista polos aliados. Os galeguistas do interior,
entre eles Ramón Piñeiro, ficarían en contacto
con esta institución e as súas actividades na
ANFD e na viaxe a Francia estarían vencelladas
ao Consello e ao movemento Galeuzca.

O movemento Galeuzca
O movemento Galeuzca no exilio recomeza coa
sinatura dun pacto entre os representantes —entre os que salientaban Ramón Aldasoro, Castelao
e Serra i Moret— das comunidades vasca, galega e
catalá en maio de 1941 en Buenos Aires. Entre
esta data e 1944 transcorren algúns episodios
escasamente transcendentais. Entre os anos 1944
e 1946 prodúcese unha verdadeira fervenza galeuzcana, e mesmo resulta difícil ás veces camiñar
por tan mesto sendeiro documental. O movemento irá esmorecendo deica 1950, data que
coincide co pasamento de Castelao. Debullarei
os fitos máis significativos.
O primeiro fito poderiamos situalo nunha
carta-manifesto do Galeuzca de Buenos Aires,
enviada ao lehenkari Aguirre o 31 de xaneiro de
1944, á que resposta noutra moi extensa dirixida
a Castelao. Nela amósase partidario do pacto trinacional galeuzcano, mais manifesta tres atrancos
para facelo efectivo: a inmadurez da situación
internacional para a súa acollida, a desunión no
campo político catalán e a inexistencia dun
Goberno galego no exilio, propoñéndolle a creación do Consello de Galiza, cuxa constitución xa
analizamos.
Esta carta de Aguirre orixinaría unha gran
cantidade de manifestos, proxectos e anteproxectos de pactos galeuzcanos entre abril e decembro
de 1944, de tal xeito que resulta enguedellado
encaixalos cronoloxicamente. Sobrancearían os
seguintes:
— “Manifiesto de Galeuzca”, elaborado por Ignacio
Lizaso en Londres con data 19 de abril de 1944.
— “Projecte de pacte de Galeuzca”, redactado en catalán por Batista i Roca en Londres o 5 de xuño de
1944.

— Tres “propuestas de pacto Galeuzca”, con pequenas diferenzas entre cada unha, cuxo autor, Carles Pi i Sunyer, confeccionou en Londres o 17 de
outubro de 1944.
— “Plan Galeuzca”, da delegación vasca de Buenos
Aires, presidida por Ramón Aldasoro, datado o
23 de outubro de 1944.
— Dúas “Declaraciones de Galeuzca”, unha obra de
Aguirre e otra de Pi i Sunyer, do 21 de decembro
de 1944.

Entrementres cumpríase unha das condicións
para a sinatura do Galeuzca pola banda dos tres
gobernos: a constitución o 15 de novembro de
1944 do Consello de Galiza, cuxo presidente,
Castelao, ficaba autorizado para negociar as
alianzas trinacionais, polo que se elaboraría xa
un anteproxecto de pacto (Estévez, 1992, pp.
193-195).
En México, porén, adiantaríanse os representantes dos partidos e sindicatos nacionalistas das
tres colonias de exiliados, asinando o 22 de decembro de 1944 un pacto Galeuzca, con seis bases,
redactado nos catro idiomas, en cuxa base terceira
se recollía o dereito de autodeterminación. Castelao, en cartas enviadas tanto a Valentín PazAndrade como a Manuel Portela Valladares,
rebordaba optimismo cara ao porvir de Galeuzca e á súa capacidade para resolver defnitivamente o problema das nacións irredentas do
Estado español.
En Londres, por iniciativa de Manuel de
Irujo, organizáronse unhas xornadas ibéricas, coa
particpación de Irujo, Carles Pi i Sunyer, o exiliado portugués Armando Cortesão e o socialista
Luis Araquistain. Delas sairía a proposta confederal dunha Comunidade Ibérica de Nacións, que
abranguería tamén a Portugal (Cortesão, Araquistain, Irujo, Pi i Sunyer, 1945, pp. 80-85).
No interior, a oposición galeuzcana tamén
interviña activamente, recibindo propostas de
Buenos Aires ou artellándoas ela mesma, entre
abril e maio de 1945, co fin de presentar un bloque conxunto nas conversas que mantiña coa
ANFD. Nelas participaba Ramón Piñeiro, que
me facilitou amablemente o 10 de xaneiro de
1981 dous documentos do seu arquivo persoal:
“un proyecto de plan de acción Galeuzca”
(enviado dende Buenos Aires en marzo de 1945)
e un plan de “Alianza con Portugal” (Estévez,
1992, pp. 222-226; 231-235).
O momento era tan esperanzador que se
decide publicar unha revisa mensual, Galeuzca,
da que sairían doce números entre agosto de
1945 e xullo de 1946. Foi sufragada por persoeiros da comunidade galega, como consta nas
actas do Consello de Galiza, e os principais xes-

tores eran Castelao, Manuel Serra i Moret e o
xornalista vasco de ANV José Olivares Larrondo, Tellagorri.
No outono de 1945, a conxuntura non podía
ser máis propicia para os intereses republicanos en
xeral e galeuzcanos en particular: os aliados gañaran a guerra, derrotando os réximes fascistas e,
previsiblemente, o franquismo; semellaba que
funcionaba o movemento galeuzcano, reconstituíase o goberno republicano no exilio e artellábase un organismo case unitario de oposición
interior: a ANFD. Os partidos galeuzcanos,
sobre todo o PNV, apoiaron ferventemente aos
aliados. Esperaban que o derrubamento dos réximes nazi-fascistas producise tamén o do franquismo e a restauración da legalidade republicana. No caso de cumprirse esta perspectiva, o
artellamento dun bloque trinacional vasco-galego-catalán forte e unido aseguraría decontado a
implantación inmediata dos tres Estatutos de
Autonomía e, a curto prazo, unha III República
de estrutura federal ou confederal. Mais os aliados, sobre todo Gran Bretaña e Estados Unidos,
sobre todo Churchill, xurdio anticomunista, avisaran con anterioridade, nun discurso de 1944
inserido nas súas memorias, que non estaban dispostos a arar con semellantes bois.
Impúñase a estratexia da Guerra Fría e decidiron manter o réxime franquista como baluarte
fronte ao comunismo na beira máis occidental
de Europa. Esta termanza acimaría nos meses de
agosto e setembro de 1953 coa consagración
internacional político-relixiosa do réxime, asinando un tratado con Estados Unidos e un concordato co Vaticano.
Mouros nubeiros, porén, ensombrecían xa
dende marzo o horizonte galeuzcano. Castelao
queixábase en cartas a Aguirre e Pi i Sunyer, e
este tamén nunca epístola datada en setembro,
do adiamento da sinatura do pacto. O catalán
poñía reparos por mor da división dentro do
espectro catalanista, do cuestionamento do liderado e papel hexemónico do Consell Nacional
Català e das diferenzas ideolóxicas no amplo
terreo do catalanismo. Mais o certo é que coincidindo coa reconstitución do Goberno vasco
unitario en Baiona o 17 de marzo de 1945, onde
a semellanza de outubro de 1936 participaban
todas as forzas políticas (PNV, ANV, PSOE, PC,
CNT e IR), Aguirre enviaba dúas cartas a Castelao aducindo varias razóns para o adiamento do
pacto Galeuzca. Segundo Castelao, a verdadeira
razón estribaría nas presións de Indalecio Prieto.
Os intereses “nacionais” e o pragmatismo obrigaron a Aguirre a asegurar un Goberno vasco
unitario fronte as continxencias dun Galeuzca
trinitario.
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Aínda a actuación galeuzcana a prol do Estatuto galego, fronte as manobras de Prieto nas
Cortes republicanas, celebradas en novembro de
1945 en México, fíxolle concibir a Castelao
algunha esperanza no porvir de Galeuzca, sobre
todo pola actitude de apoio amosada polo deputado peneuvista Julio Jáuregui. Mais nalgunha
carta aos galeguistas queixaríase, así e todo, de
que esta axuda non fora abondo rexa.
Dúas cartas de Castelao dirixidas a Pi i Sunyer
e a Aguirre en xaneiro de 1946 xa mostran sinais
de desilusión. Só unha regandixa de luz asomou
pola fiestra do optimismo co nomeamento de
Castelao como ministro do Goberno republicano
no exilio, presidido por Giral, entre maio de 1946
e xaneiro de 1947. Nesa xeira interviría activamente Ramón Piñeiro, que apoiou as xestións de
Manuel de Irujo a prol de Castelao fronte as pretensións de Aguirre, que prefería a Manuel Portela Valladares.
Despois da crise do goberno Giral e o retorno
de Castelao a Buenos Aires en xullo de 1947,
Galeuzca entraría nunha lenta agonía. O mesmo
Castelao laiábase acedamente ante Irujo do desleixo do Galeuzca polo banda dos vascos. Nunha
carta posterior, dirixida a Alfredo Somoza, con
data do 20 de setembro do 1948, esmiuzaba actores e agravios (Sixirei, 1987, pp. 100-104).
Acusaba directamente a Aguirre, presionado por
Prieto, como culpable do abandono de Galeuzca
e omitía calquera responsabilidade no desleixo
por parte de Pi i Sunyer. Aproveitaba para citar
varios agravios: marxinar os galeguistas no proxecto da “Comunidad Ibérica de Naciones”, artellado en Londres a comezos de 1945; non convidar os galegos ao Congreso Federalista da Haya
en 1946, non citar o nacionalismo galego nun
artigo de Francisco de Landaburu publicado na
revista Cahiers du Monde Nouveau (febreiro de
1947) e esquecer os galeguistas no pacto asinado
en Francia en outubro de 1947 entre o PNV e
ERC (que racharía Joseph Tarradellas en febreiro
de 1952).
Aínda que Francisco Fernández del Riego,
Ramón Piñeiro e Carlos Casares atribúan a responsabilidade do abandono de Galeuzca a Pi i
Sunyer nun primeiro intre, a correspondencia de
Castelao, a documentación sobre unhas conversas entre dirixentes do PNV e de ERC mantidas a finais de 1947 que se atopa no arquivo Irujo
e a correspondencia entre José Ignacio Lizaso e
Manuel de Irujo, que tamén se acha no citado arquivo, semellan amosar que a responsabilidade
final do desleixo galeuzcano cae máis ben da banda
de José Antonio Aguirre. Do que non cabe dúbida
é que o máis férvedo siareiro de Galeuzca nesta
década de 1940-50 era Castelao.

O rianxeiro pretendía que no caso do derrubamento do franquismo, previsible na altura de
1945, e da reinstauración da República como
consecuencia do triunfo dos aliados, entrasen en
vigor de xeito inmediato os estatutos vasco, galego e catalán e se implantase nun curto prazo un
réxime democrático, republicano e confederal
ibérico. Galeuzca formaba parte esencial desa
estratexia cara ao artellamento confederal peninsular (Estévez, 2001, pp. 129-160).

O interior: a creación da ANFD
A Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas foi
o organismo unitario máis salientable da oposición interior a Franco, na que participaron, dun
xeito ou doutro, todas as forzas opositoras, incluídas as monárquicas e as nacionalistas galeuzcanas, agás o PC, que remataría por integrarse
tamén en xaneiro de 1946.
Aínda que boa parte dos historiadores (Sergio
Vilar, Hartmut Heine, José María del Valle…)
non se poñen de acordo na data precisa da creación, todo parece indicar que a ANFD existía
dende finais de 1943. No entanto, a súa actividade máis sobranceira empeza en outubro de
1944, cando lanza á opinión pública un sonado
manifesto, asinado por PSOE, UGT, CNT e o
Partido Republicano Español.
A ANFD xestouse en medios libertarios, con
intervención dalgúns persoeiros como Sigfrido
Catalá, Manuel Amil e, posteriormente, José E.
Leiva, Juan José Luque, Juan Manuel Molina,
Enrique Marco Nadal, Juan García Durán e
outros. Aos cenetistas uníronse os socialistas, en
particular Juan Gómez Egido, da dirección do
PSOE, e os republicanos, especialmente Régulo
Martínez, que sería o presidente da ANFD. Esta
tamén se reproduciu en Cataluña, onde se integrou o POUM e estableceu cooperación co
Comité Pous i Pagès.
Axiña establecería conversas e negociacións
cos monárquicos en Madrid e Lisboa, tanto os
que representaban a don Juan, chamados gilroblistas, como os que falaban en nome dun sector
do exército, tal era o caso de Aranda, quen delegaba os contactos clandestinos no comandante
Pardo de Andrade. Non ficaron á marxe os republicanos do exilio e o goberno republicano, presidido por Giral, en Francia.
O manifesto case fundacional deuse a coñecer
en octubre de 1944 e, despois dun longo preámbulo e un máis curto epílogo, incluía oito bases
de acordo ou pacto político para o restablecemento da orde republicana con ausencia de referencia ás autonomías rexionais e aos contenciosos periféricos. Outro tanto acontecería con

outros acordos, manifestos e chamamentos de setembro de 1945, xullo de 1946, novembro de
1946 e decembro de 1946, todos eles reproducidos no libro dun dos protagonistas (Molina,
1976, pp. 147-173).
Na difícil consolidación e funcionamento da
ANFD, especialmente no adiamento e repetición das conversas entre as diferentes forzas,
influíron varios factores:
1. O feito de ter que celebrar calquera contacto clandestinamente, co perigo sempre presente da persecución policial.
2. A dificultade de poñer de acordo forzas moi
diversas, tanto ideolóxica como organizativamente (cenetistas, socialistas divididos, republicanos
varios, monárquicos, comunistas, nacionalistas
cataláns de distintas tendencias, nacionalistas vascos, galeguistas).
3. A necesidade de coordinar o interior co
exterior, cos perigos correspondentes de viaxar ao
estranxeiro e a dificultade e atrasos nas comunicacións, co que isto supoñía para a eficacia e axilidade nos contactos.
4. A represión franquista, que golpeaba e castigaba con ferocidade. Os cumios directivos da
CNT e dos socialistas foron desarborados en
varias ocasións: outubro-novembro de 1945
(Heine, 1983, pp. 324-325; Molina, 1976, pp.
172-173; Vilar, 1984, pp. 121-122) e abril de
1946, na que caería tamén Ramón Piñeiro
(Heine, 1983, p. 359; Vilar, 1984, pp. 105 e
122). Estes acontecementos represivos obrigaban
á renovación constante das conversas, contactos e
negociacións.
As conversas máis sobranceiras entre a
ANFD, que nese momento contaba con socialistas, cenetistas, republicanos, diferentes forzas
catalanistas e os monárquicos, celebráronse o 21
de decembro de 1945 e reanudáronse o 3 de
xaneiro de 1946. Nese mesmo mes os comunistas integráronse na ANFD, o que resultou positivo para as forzas de esquerda e para a unidade
da oposición fronte o franquismo, pero provocou receos e enturros nas relación con forzas
dereitistas, os monárquicos e a diplomacia británica, que procuraba un acordo cos monárquicos
e mesmo a reimplantación da monarquía despois
da celebración dun plebiscito, una vez derrubado
o réxime franquista.
Malia eses atrancos, que entorpeceron e adiaron as negociacións entre a ANFD e os monárquicos, os días 17, 18, 23 e 24 de xaneiro
producíronse as conversas entre a ANFD e
Galeuzca, representada por Ramón Piñeiro (galeguista), Joseba Rezola (nacionalistas vascos) e

Joseba Rezola, nacionalista vasco
co que Ramón Piñeiro cruzou a Francia polos Pireneos

A Alianza Nacional de Fuerzas
Democráticas foi o organismo unitario
máis salientable da oposición interior
a Franco, na que participaron, dun xeito
ou doutro, todas as forzas opositoras

1. Antología del Galeuzca en el exilio (1939-1960). Prólogo e selección
de textos a cargo de Xosé Estévez. Ed. José Ángel Ascunce Arrieta, San
Sebastián, 1992.
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Joan Sansa (nacionalista catalán). Resultaron un
fracaso, o mesmo que outras celebradas en abril
de 1946, recentemente apresado Ramón Piñeiro, e en 1947, cando xa levaba un ano na cadea.
Nestas de 1947, Rezola esmiuza os detalles e
Irujo transmítellos a Castelao, que aínda residía
en París (Rue Lafayette, Hotel Moderne), pero
xa non ocupaba a carteira ministerial despois da
caída do goberno Giral o 27 de xaneiro de 1947
e a instauración do novo goberno republicano,
presidido por Rodolfo Llopis dende o 9 de
febrero. Na carta de Irujo a Castelao, datada o
24 de abril, que copia unha de Rezola dende San
Juan de Luz do 17 do mesmo mes (AN, fondo
Irujo-3-4) dálle as novas sobre as actividades dos
galeguistas, que van celebrar una asemblea xeral
do partido, mais non se consideran “en condiciones para intervenir en las negociaciones de
Alianza”, polo que o representante vasco “se
brindó entonces a plantear el problema gallego
en su nombre, pero Santi Pol (Fermín Penzol)
estimó mejor esperar a ver como se desenvuelven
los acontecimientos de Galicia”. Na carta, Rezola explica as posicións de cataláns e vascos nas
conversas coa ANFD, que viñan a ser semellantes ás de xaneiro de 1946, cando estaba presente
Piñeiro, e engade:
Las conversaciones de Alianza con catalanes y vascos no han llegado a resultados positivos… El
representante socialista en Alianza adoptó desde el
principio una actitud comprensiva, pero fue como
antes el representante de la CNT el que, en términos afectuosos, puso la proa.

Incluso na primavera de 1947 houbo novas
conversas, nun intento particular de integración da
ANFD de Cataluña e o Consell Nacional de la
Democràcia Catalana (CNDC), para o que se
redactaron unhas bases que obran nun documento
“confidencial”, con data do 28 de marzo de 1947
no Aquivo do Nacionalismo (AN, EBB-211-5).
En realidade, a ANFD tiña moitas frontes de
actuación:
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— Nacionalistas periféricos, cuxas negociacións
fracasaron en 1946 e 1947.
— O PC, que se integra en xaneiro de 1946, así
como no goberno Giral en marzo.
— O Goberno Giral, que cae a finais de xaneiro
de 1947. Dende esa data comezará una ringleira de gobernos efémeros e de cada vez
menos peso internacional.
— A diplomacia británica, que apoia a tese
monárquica e plebiscitaria, artellada por Prieto e secundada por Bevin, ou ao revés, nun
monta tanto difícil de resolver.

— Os monárquicos, que definitivamente se renden ás sereas franquistas no pacto do Azor
entre Franco e don Juan en 1948.
As meirandes posibilidades de éxito da ANFD
situáronse na segunda metade de 1945 e en 1946.
Mais a partir de 1947 vaise producindo un paseniño esmorecemento até ficar soterrada baixo a
lousa implacable do esquecemento. Convén, ademais, ter en conta un aspecto sobranceiro: o franquismo íase consolidando, porque coa instalación
da Guerra Fría, aos aliados occidentais, estadounidenses e británicos de xeito especial, interesáballes
manter o réxime e fórono introducindo raposeiramente nos ámbitos internacionais até o cerengo
do Concordato coa Santa Sé e o convenio cos
Estados Unidos, de 1953.

Ramón Piñeiro e o nacionalismo vasco
A relación de Ramón Piñeiro co nacionalismo
vasco non foi tanto de carácter ideolóxico coma
de xorne práctica. Estivo vencellada a tres actuacións moi concretas:
— Os contactos para participar na ANFD conxuntamente vascos, galegos e cataláns dentro do
movemento Galeuzca dende a primavera, e
sobre todo dende setembro de 1945, na procura
dunha representación galega no goberno Giral.
— As conversas e negociacións cos dirixentes da
ANFD en xaneiro de 1946 dentro de Galeuzca.
— A viaxe a Francia para lograr o nomeamento
de Castelao como ministro do Goberno republicano no exilio, ademais doutros obxectivos
menos urxentes.
Tamén habería que citar as conversas en Francia con dirixentes galegos pertencentes ao Bloque
Repubricán Nazonal Galego (BRNG), como
Enrique Líster. Pero este tema non entra dentro
do obxecto do noso estudo.
Persoeiro de relevante importancia nos contactos de Ramón Piñeiro co nacionalismo vasco é o
peneuvista Joseba Rezola (Ordizia, Guipúzcoa,
1900-San Juan de Luz, 1971). Foi presidente da
Junta de Resistencia, creada en 1943, xefe do Consejo Delegado do Goberno vasco e chegaría a ser
vicepresidente do Goberno vasco no exilio. Residiu
en Madrid dende 1943, sufrindo varios apresamentos e a obriga de presentarse periodicamente
nas comisarías, até agosto de 1945, cando fuxiu ao
exilio. Volveu agachadamente en diferentes ocasións, unha delas en xaneiro de 1946 para participar como representante do Consello Delegado do
Goberno vasco nas conversas de Galeuzca coa
ANFD (Jáuregui Beraza, 1992, pp. 58-59).

1. Os contactos para participar na ANFD e
procurar a participación galega no goberno Giral
Dende setembro do 1945 áchanse nos diferentes fondos, principalmente no Rezola (135-2) e
no EBB (211-5) do Arquivo do Nacionalismo,
sito en Artea, correspondencia e informes
varios, amablemente proporcionados por Iñaki
Goiogana, sobre esta cuestión. Interveñen distintos persoeiros, con pseudónimos, para evitar
a vixilancia da policía do réxime. Juan Ramón
Arrate é Joseba Rezola; Santi ou Santiago,
Ramón Piñeiro; José Marquet, Pou e Atxa ou
Acha son persoeiros cataláns, posiblemente Joan
Sansa; e Félix equivale a Joseba Elósegui, o buzón e mugalari (encargado do pase de fronteira)
que adquiriu sona por queimarse ao bonzo en
Anoeta diante o Caudillo no campionato do
mundo de pelota en 1970; Col era o lingüista
Koldo Mitxelena; Julio, o dirixente Juan Ajuriaguerra; e Jaime, Jesús de Solaun, que tamén
podería ser Jerónimo; Car, Carmelo Elgo ou Elgorriaga eran os pseudónimos de Pello Mari
Irujo. Cando Ramón Piñeiro ingresa no cárcere
o 9 de abril de 1946, os enlaces galegos serían ás
veces Fermín Penzol e Francisco Fernández del
Riego, que asinarían cos pseudónimos de Santi
Pol e Francisco Portela.
A ANFD xa espallara o seu sonado manifesto inicial en outubro de 1944 cunhas bases de
acordo. Na primavera de 1945 a ANFD solicitaba do PNV o ingreso na organización, convite
que pasou ao consello delegado, que acordou por
unanimidade tratar o asunto nunha xuntanza
con representantes de Cataluña e de Galicia. Con
anterioridade, Ramón Piñeiro xa establecera contactos coa ANFD. Nunha xuntanza con vascos e
cataláns, celebrada a comezos de 1945, deulles
conta de que a ANFD o comisionara para recabar a colaboración deles. “De maneira automática, atribuíselle ao delegado de Galicia a iniciativa
para que dirixise as negociacións sobre este asunto” (Fernández del Riego, 1990, p. 144). Nunha
nova reunión de Galeuzca que tivo lugar o 15 de
marzo de 1945 co obxectivo de establecer unha
estratexia conxunta de cara á ANFD adoptáronse estes acordos (AN, GE-469-I):
1. No tomar ninguna medida de carácter exterior que pueda afectar a Cataluña, Euzkadi y Galicia sin consultarse previamente los representantes
de los tres pueblos.
2. Que ningún partido político adopte separadamente decisiones de carácter exterior. Las decisiones
de esta naturaleza las adoptará el organismo que
represente la unión de partidos nacionales de cada
pueblo respectivo y hablando en nombre de éstos.

Quedaba, daquela, perfilada a política de
Galeuzca de cara ás conversas e negociacións
futuras coa ANFD.
Mais esta actividade non collerá pulo deica o
remate da II Guerra Mundial en outono de
1945. Mesmamente nese momento empeza a
correpondencia entre Ramón Piñeiro (Santiago
ou Santi) e o dirixente peneuvista Joseba Rezola
(Juan Ramón Arrate). A primeira carta interesante data do 30 de setembro de 1945 (AN, fondo
Rezola, 135-2), xa rematada a II Guerra Mundial
e en proceso de estructuración da ANFD, como
organismo que ostentaría o poder en España despois do previsible derrubamento do franquismo.
Esmiuza Ramón Piñeiro unha entrevista co presidente da executiva do PSOE, da que el mesmo
tira dúas notas importantes: “la fidelidad del
PSOE a la Alianza y el hecho de que se imponga
como criterio decisivo el de la organización del
interior. En este punto conviene señalar que la
actitud de la CNT es idéntica”. Pero engade
unha idea-chave, que será teimudamente repetida na correspondencia posterior: a necesidade de
que Galeuzca interveña como bloque unido na
ANFD e o perigo de descolgamento, non só por
mor do abstencionismo nesa intervención, senón
tamén do adiamento nela. Este longo parágrafo
non ten refugallo:
Aprovecho la ocasión para comunicarte nuestra
profunda inquietud en relación con el peligroso
abstencionismo que Galeuzca viene practicando
frente a los requerimientos de Alianza. Nosotros, desde hace muchos meses, hemos visto
con toda claridad que la única carta política de
Galeuzca es la colaboración con Alianza. Por
adaptarnos a la característica actitud de vacilación política que Galeuzca viene observando,
hemos retrasado nuestra incorporación a Alianza. Creemos que se han perdido ocasiones inmejorables para llevar a cabo esta incorporación,
que será menos fructífera cuanto más tardíamente se verifique. Nosotros hemos llegado a
una situación tal, que todo aplazamiento nos
colocaría en un aislamiento irreparable. Con la
Alianza nosotros podemos aspirar a la proclamación de la Autonomía. Sin Alianza, este intento
nos resultaría imposible.

Poucos días más tarde, o 3 de outubro (AN,
fondo Rezola, 135-2), Piñeiro referencia a situación política do interior en xeral e no tocante á
Alianza, “que se ha fortalecido considerablemente, fortalecimiento que aumenta de día en día”, e
volve a insistir na mesma idea da necesidade de
entrar como Galeuzca na Alianza:
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1. Galeuzca necesita [subliñado no orixinal]
colaborar con las demás fuerzas democráticas
españolas para que éstas incluyan en su programa
común los principios que nosotros defendemos.
Nuestro apartamiento produciría irremisiblemente la exclusión del problema que presentamos.
2. Cuanto antes se lleve a cabo esta colaboración, mayores [subliñado no orixinal] serán sus
ventajas que la resistencia a nuestras pretensiones
será mayor cuanto más fuerza y cohesión logren
las organizaciones centrales.

Ao remate da carta quéixase Piñeiro de que a tardanza da actuación de Galeuzca en relación coa
Alianza cáusalle prexuízos que inspiran certa desconfianza aos galegos, pois a Alianza funciona en
Catalunya e no goberno Giral hai dous ministros
cataláns e tamén os vascos contan cun ministro,
mentres “los gallegos no tenemos ningún ministro en G. Giral, ni intervención en la Alianza, de
acuerdo con la posición de Galeuzca”. Asoma,
por primeira vez, a solicitude de incorporación
da presenza galega no goberno Giral.
Sen aínda recibir esta carta do 3 de outubro,
dadas as dificultades de comunicación co exilio
en Francia, Joseba Rezola (Juan Ramón Arrate)
responde cumpridamente o 6 de outubro á
enviada por Ramón Piñeiro o 30 de setembro
(AN, fondo Rezola, 135-2). Afirma que sería
desexábel a vinda a Francia de Castelao, sen mencionar nada en calidade de ministro do goberno
Giral, “porque las posibilidades que aquí existen
son inmensas y esas ‘posibilidades’ corren parejas
con el desconocimiento que existe en general
sobre el problema gallego”. Despois de darlle
novas sobre o Frente Libertador Galego e diferentes persoeiros galegos como Calviño, Casares
Quiroga e Portela Valladares e o vencello deste
último con Galeuzca, explícalle as dúas razóns do
abstencionismo de Galeuzca en relación coa
ANFD:
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1. A falta de unidade en Cataluña:
Nuestra conducta a este respecto está determinada por la necesidad de conseguir un acuerdo
previo con vosotros y con los catalanes antes de
iniciar las conversaciones con Alianza. Para conseguir este acuerdo hemos realizado ya cuatro viajes
a Cataluña. No tenemos ninguna culpa si los catalanes están retrasados en el camino de su unidad.
Últimamente he descubierto aquí que en Cataluña existía un Front Nacional […]. Además existe
otra agrupación de fuerzas [...] que se llama Alianza Democrática de Cataluña o cosa parecida y [...]
parece ser que en el campo de las rivalidades catalanas juegan papel importante las enemistades de
comunistas y troskistas.

2. A carencia dun interlocutor responsable
pola banda da Alianza:
Ya sabes [dille Rezola a Piñeiro] que nos
hemos pasado el invierno, la primavera y parte del
verano buscando a los de Alianza sin dar con ninguna figura responsable. Después te marchaste tú
de vacaciones y quedamos solos. De esta forma no
creo que pueda achacarse a nosotros que Galeuzca
no ande.

O 10 de outubro, Joseba Rezola acusaba recibo da
carta enviada por Ramón Piñeiro o día 3 do
mesmo mes (AN, fondo Rezola, 135-2) e recoñece que “el cuadro que pintas en tu última carta del
3 del corriente no es nada halagüeño para Galicia
ni para Galeuzca. En el gobierno Giral figuran los
catalanes y los vascos. En la Alianza se hallan
representados los catalanes de la Ezquerra. Y los
gallegos no figuran ni en el Gobierno ni en Alianza”. Láiase Rezola da gran división existente no
campo catalán, da teimuda recomendación dos
vascos diante os cataláns para superar os “pleitos
domésticos”, até o punto de que algúns deles a
chegaron a considerar como “una intromisión”.
No tocante á formación do Goberno republicano
no exilio en México, presidido por Giral, enumera catro telegramas e cartas enviados dende a
delegación vasca de París á da cidade azteca e dende
esta á de París, nos que se insiste na necesidade de
aprobar o Estatuto de Galicia e procurar unha
representación galega no Goberno republicano.
No telegrama enviado dende París o 30 de agosto
pídese cita á representación galega e engádese:
“Gallegos necesarios en todo caso”. Seguindo esas
peticións, Julio Jáuregui, deputado da minoría
nacionalista vasca residente en México, entregoulle ao presidente da República no exilio, Diego
Martínez Barrio, unha nota que Joseba Rezola
agrega na carta. Nesa nota crese necesario:
A) La rápida tramitación y aprobación del
Estatuto de Galicia, ya presentado a las Cortes. B) La
apertura de conversaciones entre el Gobierno de la
República y los Gobiernos autónomos, para concertar el régimen especial exigido por las excepcionales circunstancias de la etapa transitoria que se
habrá de recorrer antes de llegar la futura normalidad [...] D) Que en el momento oportuno se
abra una etapa constituyente en la que el pueblo
vasco, el catalán, el gallego y los demás pueblos de
la península, puedan libremente expresar su
voluntad y decidir sobre su destino político, respetándose el resultado de esa voluntad popular y
naciendo en su caso, una integración libre y voluntaria, acomodada a las realidades nacionales de
todos ellos.

Joseba Rezola engadía do seu peto a respecto da
presenza galega no goberno republicano:
Sabemos que por su parte el Presidente don José
Antonio de Aguirre ha realizado también diversas
gestiones a favor de Galicia y de su representación
en el Gobierno. Tal vez haya tiempo de incluir en
el Gabinete de Giral la representación de Galicia y
no faltará nuestro apoyo si se presenta ocasión de
prestarlo. En cuanto a la inteligencia con Alianza
ya te hablaba en mi carta anterior de las actividades que nosotros hemos desarrollado en este sentido y si lo consideras serenamente no podrás achacarnos falta de interés ni exceso
de lentitud en este asunto.

Ramón Piñeiro, en carta do 10
de outubro de 1945 (AN,
Fondo Rezola, 135-2), debulla
os pormenores dunha entrevista
co presidente da executiva do
Partido Socialista (Eduardo
Villegas), que ese mesmo día
marchaba para Francia, para
incorporarse á unha delegación
de Alianza que alí se atopa.
Dálle conta do pensamento do
citado partido sobre as autonomías, a política rexional, o Goberno vasco, a monarquía e o
Goberno Giral. Non esquece
transmitirlle a preocupación existente nos
medios das altas finanzas sobre a situación económica de España, obtida por medio do señor
Moreno, director do Banco Hispanoamericano.
A respecto da Alianza revélalle o envío dun emisario do xeneral Aranda á Alianza, ofrecéndolle
carteiras ministeriais, entre elas a de Gobernación, pois “los militares preparan un golpe para
derribar esta situación y formar un nuevo gobierno que celebrará un plebiscito para decidir si ha
de establecerse la Monarquía o la República”.
Alianza contestoulle negativamente, aínda que
verían con moi bos ollos todo o que se fixese para
afastar a Franco.
O 18 de outubro volve escribir Piñeiro a
Rezola (AN, fondo Rezola 135-2). Relatálle a visita de dous políticos franceses, Gordier e Guillemet, que visitaron España para entrevistarse con
membros da Alianza e pescudar sobre a influencia comunista nela. Así mesmo emite xuízos moi
negativos sobre Calviño e Casares Quiroga, e
non tanto sobre Portela Valladares, aínda que
resultaría perigoso “conferirle a él la representación de la opinión autonómica de Galicia, pues
al día siguiente empezaría a hacer un uso personalísimo de tal representanción”. Ao remate

comunícalle que fará unha viaxe a Cataluña para
observar e analizar in situ a política catalá.
A resposta ás dúas cartas veu da man de Joseba Rezola os días 20 e 24 de outubro (AN,
Fondo Rezola, 135-2). Na datada o día 20 quéixase acedamente da desunión no campo político
catalán, que atranca tanto Galeuzca como a participación na Alianza, pois hai catro organizacións de resistencia:
[…] el Front Nacional, el Front de la Llibertat,
Alianza Democrática y Unión de Partidos Republicanos de Cataluña. Los respectivos motores
son: Estat Català, POUM, CNT y
Ezquerra. Además de estas cuatro
organizaciones existe la de los comunistas, a la que los mismos catalanes
le reconocen importancia, como lo
prueba el hecho de que les hayan
dado representación en el gobierno.

Rezola manifestoulle claramente
aos cataláns que a desunión e os
enfrontamentos entre eles “perjudica enormemente a Galeuzca y
que los gallegos nos han planteado en términos apremiantes la
necesidad de llegar rápidamente a
un Pacto con Alianza”. Ademais
insiste na necesidade de “fortificar Galeuzca”, ao comprobar a
actitude dos socialistas, que Piñeiro relataba na
súa carta do día 10, “si estos señores tienen que
pelear y nosotros le ofrecemos una lucha preparada de catalanes, gallegos y vascos, me parece
que la pelea va a ser mucho más difícil y de resultados más problemáticos”. A curta epístola, datada o día 24, contén novas escasamente salientabeis sobre temas políticos.
Ramón Piñeiro escribe con data do 7 de
novembro, despois da viaxe a Cataluña (AN,
Fondo Rezola, 135-2), dando conta polo miúdo
das súas impresións sobre a situación política
catalá, moito máis optimistas que as dadas nas
súas cartas anteriores por Joseba Rezola. No final
da carta resume a impresión deste xeito:
Creo que puede afirmarse que sólo existen dos
agrupaciones de fuerzas con verdadera importancia: La Unión de Partidos Republicanos y la Alianza Democrática. La unión de ambas agrupaciones
de fuerzas se gestiona actualmente por iniciativa de
la Ezquerra y parece ser que va por buen camino,
sobre todo después del desacuerdo de la CNT de
aceptar la colaboración en el gobierno de Irla. El
acuerdo de Galeuzca con Alianza completará este
proceso de coordinación. A mi me parece que la
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evolución política de las fuerzas del interior de Cataluña llegó a un grado de verdadera madurez.

Foi mesmamente nesta viaxe a Cataluña cando se
afortalaron as bases de acordo de Galeuzca para
negociar coa ANFD. En Barcelona reuníronse o
24 de outubro de 1945 representantes de partidos republicanos cataláns, do Consello Delegado
de Goberno de Euskadi e da Xunta Galega de
Forzas Democráticas e acordaron (AN, EBB,
211-5) :
1er. Afirmar llur decidida avoluntat de mantenir la
más ferma amistat entre el pobles basc, gallec i
català simbolitzada en el pacte de Galeusca, firmat
a Sant Jaime de Galicia en 1932 (sic) i renovat a
Barcelona en 1944.

Na base segunda afirman “Estar disposats a establir una entesa dels tres paisos amb Alianza
Democrática...” baixo as seguintes condicións:
restablecemento da Constitución de 1931 e dun
sistema de liberdades segundo os principios da
ONU, dun réxime transitorio acordado entre o
Goberno da República e cada un dos Gobernos
autónomos e o compromiso das organizacións
integradas na Alianza de, unha vez restablecida a
legalidade republicana, pasar a un período constituínte para a aprobación dunha Constitución
“amplament federal”.
No documento tamén se consignaban cinco
“bases” para un réxime transitorio que deberían
rexir en Cataluña durante o período que transcorrería entre o restablecemento da legalidade republicana e a implantación da nova Constitución
Federal. A quinta das bases aseveraba o “suport
incondicional a las bases que Euscadi i Galicia
creguin convenient de formular per als seus
règims transitoris respectius”.
Ficaba, polo tanto, corroborado un acordo
para presentar xuntos unhas propostas á ANFD,
cando se levasen a cabo as conversas e negociacións con este organismo da oposición democrática do interior español.
Ramón Piñeiro escríbelle a Joseba Rezola con
data do 22 de novembro de 1945 (AN, fondo
Rezola, 135-2). Esta epístola devén de grande
interese, pois desvela que o interior galego enviara varios cablegramas:
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1. Un cablegrama de agradecemento foi enviado ao lehendakari Aguirre por mor da súa xestión
e da do deputado Jáuregui a prol do Estatuto de
Galicia nas Cortes celebradas en México polo
“valioso apoyo que han prestado a favor de nuestras libertades”.(Copia do cablegrama en: AN,
EBB, 211-5).

2. Outro cablegrama foi enviado ao presidente Giral “solicitando, en nombre de las fuerzas del
interior de Galicia, que sea incorporada al gobierno una representación auténtica de los sentimientos autonomistas de la opinión gallega” (Copia do
cablegrama en: AN, EBB, 211-5).
3. Un terceiro cablegrama foi remitido a Castelao comunicándolle o contido do enviado a
Giral e encargándolle que apoie a xestión en nome
das organizacións do interior. Piñeiro engade
cunha pinga de maquiavelismo, o que obrigará a
Giral a comprobar que Castelao “es el verdadero
representante del interior” (engádese texto do
cablegrama ao remate da carta).
4. Finalmente enviouse un cablegrama a
Manuel Fernández, da CNT, para que xestionase
con outro cenetista, integrado no goberno Giral,
José Leiva, que en nome da Alianza Democrática
apoiase a incorporación ao goberno “de una representación del autonomismo gallego”, recoméndandolle que se poña en contacto con Castelao
“por ser este gran gallego el que cuenta con las
simpatías y la confianza de todos los demócratas
de su tierra”. Envioulle tamén unha carta lembrándolle a promesa de apoiar “la concesión de la
Autonomía de Galicia en nombre de la Alianza
Democrática”.

Mentres, as conversas e contactos coa ANFD estaban paralizadas por mor das redadas policiais
que descabezaron o seu cumio en outubro e comezos de novembro, como xa advertimos no apartado dedicado á ANFD. Caeron os representantes
republicanos Emilio Laso e Ángel Carmona, que
sucedera a Régulo Martínez, José Castro Taboada,
do PSOE, e José Cernades, da UGT. (Heine,
1983, pp. 324-325; Molina, 1976, pp. 172-173;
Vilar, 1984, pp. 121-122). Pero unha carta de
Ramón Piñeiro a Jerónimo, con data de 15 de novembro (AN, EBB,211-5), comunícalle que a
situación dos presos da Alianza é a mesma que a de
días pasados, pois puxeron algúns en liberdade e a
outros procesáronos. Seguen algúns agochados
e andan na procura deles, mais os cenetistas xa
reorganizaron o seu Comité Nacional.
Noutra carta conxunta de Piñeiro e Pello
Mari Irujo ao mencionado Jerónimo, con data do
20 de novembro (AN, EBB, 211-5), o primeiro,
de xeito autógrafo, xa lle comunica: “Acabamos de
enterarnos de la reanudación de las actividades
de Alianza” e coida “que no debemos retrasar
nuestra intervención en estos asuntos, pues nos
afectan decisivamente”. Pello Mari Irujo engade
unha posdata a máquina con algunhas confidencias do cenetista Manuel Fernández. Este, acuruxado pola represión desencadeada, comunícalle
que a Alianza se puxo de novo en marcha. Fer-

Castelao co presidente do Goberno vasco no exilio, José Antonio Aguirre, nun acto en homenaxe a este, celebrado en Buenos Aires, ca. 1945

nández foi substuído polo enxeñeiro e cenetista
Luque e Teórico Sevilla polo PSOE, mantendo
unha entrevista con monárquicos, os xenerais
Borbón e Kindelán e mais Francisco Herrera
Oria, aínda que non se adoptaron acordos.
En carta de Ramón Piñeiro ao catalán José
Marquet (Joan Sansa) maniféstalle que para o 22
de novembro os contactos coa ANFD estaban xa
renovados (AN, fondo Rezola 135-2). En carta
desa data comunícalle que a Alianza xa se reorganizou e notifícalle a xestión realizada polos elementos monárquicos xa citados ante a ANFD, a
quen lle fixeron esta proposta:
Alianza Democrática no pondrá obstáculos a la
restauración de la monarquía (la de don Juan)
como solución provisional del problema español,
puesto que otra —según ellos— no sería apoyada
diplomáticamente, y esperaría a que el resultado
de un plebiscito popular decidiese cuál había de
ser el régimen político definitivo.

Na mesma carta ao catalán comnunícalle que só
existen dificultades prácticas de desprazamento
para os cataláns e os vascos co gallo da viaxe a
Madrid, pois os galegos residen nela. Polo
demais: “Las negociaciones de Galeuzca con la
Alianza pueden iniciarse cuando nosotros creamos conveniente”.
En resumo, a finais de novembro de 1945
ficaba artellada unha fronte galeuzcana para levar

a cabo as negociacións coa ANFD por parte dos
nacionalistas vascos, galegos e cataláns. En consecuencia, estas non se efectuarían deica os días
17-24 de xaneiro de 1946.
2. As conversas e negociacións cos dirixentes da
ANFD en xaneiro de 1946 dentro de Galeuzca
Os días 17, 18, 23 e 24 de xaneiro de 1946 reuníronse en cinco diferentes xuntanzas representantes da ANFD e dos nacionalistas vascos, galegos e cataláns, integrados no movemento
unitario de Galeuzca. Hai dúas copias coincidentes no Arquivo do Nacionalismo, no Fondo
Rezola 135-2 e no EBB, 121-7, que están asinadas por Juan Ramón Arrate (Joseba Rezola). Utilizaremolas indistintamente.
Convén, porén, realizar un curto traxecto
pola situación dos movementos nacionalistas
periféricos.
Os diferentes partidos cataláns, sumamente
divididos no interior e no exterior, crearan no
interior en novembro de 1945 un organismo
unitario, o Consell Nacional de la Democràcia
Catalana (CNDC), que recoñecía a continuidade institucional da Generalitat, presidida por
Josep Irla. A súa unidade era moi feble, de tal
xeito que a dirección de ERC ameazou con abandonalo. Se non cumpriu a ameaza foi por non
debilitar a posición do CNDC ante a inminencia das conversas con ANFD en xaneiro de 1946
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(Heine, 1983, 344-345, que tamén esmiuza os
atrancos, enfrontamentos e divisións previas na
xénese deste organismo en páxinas anteriores).
A quinta base da constitución do CNDC establecía o mantenemento del “Pacte Galeuzka i
extensió progresiva d’aquest a tots els pobles
peninsulars que vulguin participar-hi” (AN,
EBB, 211-5). De feito, con antelación, o 22 de
outubro de 1945, establecéranse contactos co
movemento valencianista e a Junta de Liberación
de Valencia, da que formaban parte os tres partidos valencianistas, Acció Valencianista, Partido
Radical Valencianista e Ezquerra Valencianista
(liderada por Marco Miranda, exiliado en México) e as forzas de esquerda, PSOE e CNT (AN,
EBB, 211-5). No documento afirmábase que
“los tres partidos valencianistas se han adherido a
Galeuzca”. Engadíase que todos estaban dispostos a loitar contra Franco e a prol da autonomía
valenciana, desexaban que se nomease unha
representación oficial do Goberno vasco en
Valencia, pois existía alí “un núcleo vasco importante” e remataban aseverando que “los valencianos tanto del interior como del exterior, podían
constituir la llave de la República Federal, de
acuerdo con Galeuzca”.
A situación do nacionalismo vasco era moito
más estable. O 31 de marzo de 1945 era asinado
o Pacto de Baiona polas organizacións constitutivas do Bloque Nacional Vasco, creado en 1944,
agás Unión Republicana. Estas organizacións
eran: PSOE, UGT, FJS, CNT, PCE-PCEus,
outros tres partidos republicanos, máis PNV,
ELA-STV, ANV e Euzkadi Mendigoixale Batza.
O pacto supoñía o compromiso de loitar polo
restablecemento da autonomía vasca e a reconstitución dun goberno unitario vasco. Como derivación, crearíase no interior unha Xunta de
Resistencia e un Consello Delegado do Goberno
vasco. Esta meirande estabilidade e homoxeneidade do movemento político vasco debeuse a
varias razóns:

— Unha moi ben estruturada organización de
pase de fronteiras e de acollida aos represaliados e exiliados.
— A colaboración cos aliados durante a guerra,
que permitiu ter acceso directo aos gabinetes
de Estados Unidos e Gran Bretaña.
— A eficacia das xestións destinadas a aliviar a
situación de miles de refuxiados e de encarcerados nos penais de Burgos, el Puerto de
Santa María, El Dueso etc.

— A posición hexemónica do PNV dentro do
nacionalismo vasco.
— A existencia dunha personalidade como José
Antonio Aguirre, que dirixía o partido sen
fisuras, aglutinaba o nacionalismo, simbolizaba as institucións autonómicas e gozaba dun
gran prestixio, non só dentro das diferentes
forzas políticas de Euskadi, senón tamén no
resto do Estado español e en moitos foros
internacionais.
— A posición xeográfica de Euskadi, que permitiu contactos cos políticos exiliados en Francia, en América e coas organización do interior.

1. Restablecimiento del orden republicano.
2. Creación de un Gobierno democrático que asuma
todos los poderes, en tanto no se consulte la voluntad popular, con el procedimiento del sufragio
universal, apoyado en los partidos y organizaciones
en él representados.
3. Mantenimiento de la disciplina social y pública con
toda decisión y firmeza, cuidando esmeradamente
de su efectividad.
4. Declaración sobre la vigencia de las disposiciones
oficiales. Las subsistentes, con las nuevas que dicte
el Gobierno, constituirán el Código a que éste
adecuará sus actuaciones.
5. Especial preocupación de este Gobierno será la

Por último, o movemento galeguista, capitalizado polo PG, sufrira unha forte represión
durante a Guerra Civil, que en Galiza máis ben
cabería cualificar de exterminio, pois practicamente non houbo tal guerra. Deica 1945 existían pequenos grupos de galeguistas espallados por
Galiza. Contra 1943 empeza un pousón proceso
de reorganización, centrado en dúas zonas: Vigo,
arredor da figura de Francisco Fernández del
Riego, e Madrid, capitaneado por Ramón Piñeiro (Fernández del Riego, pp. 139-146; Piñeiro,
pp. 61-67; Casares, pp. 51-57). Será Ramón
Piñeiro o que lidere os contactos cos outros
nacionalismo periféricos e, integrados todos en
Galeuzca, as conversas coa ANFD.
Aínda que xa houbera contactos previos dende
1945, as conversas oficiais de Galeuzca coa ANFD
iniciaron o 17 de xaneiro de 1946. Nesta primeira
xuntanza, celebrada ás 7 da tarde dese día en
Madrid, participaron dous representantes da
ANFD, o libertario Luque e o republicano Teótico
Sevilla, un representante socialista suplente e dous
representantes de Galeuzca, Joseba Rezola e Ramón
Piñeiro, pois o representante catalán tivo que ausentarse por mor dunha viaxe urxente a Catalunya.
Os representantes da ANFD entregaron aos
galeuzcanos as “Bases de acuerdo” da organización (con numerosas grallas ortográficas na acentuación), xa coñecidas por eles, e que sobranceaban pola omisión de calquera referencia ás
autonomías “rexionais”:

reparación del orden jurídico perturbado. Para
esta finalidad adoptará las medidas precautorias
necesarias. La normalización jurídica supone:
—Exigencias de responsabilidades.
—Destitución de quienes hayan adquirido cargos al amparo del régimen ilegítimo.
—Restitución de sus cargos de cuantos fueron
apartados de ellos por sus ideas políticas o religiosas.
—Reparación de daños causados a entidades o
particulares por el régimen falangista.
6. Gradual reconocimiento de las libertades públicas.
7. Restablecidas éstas en su totalidad, el Gobierno, previa formación del censo, convocará elecciones generales y someterá a la aprobación de las Cortes su
gestión, y éstas, como expresión de la voluntad de
la Nación, decidirán el porvenir político del país.
8. La política internacional del Gobierno se inspirará
en estos principios:
—Adhesión a la Carta del Atlántico.
—Política de buena vecindad.
—Organización colectiva de la paz.
—Aspiración al reconocimiento del rango de
España como occidental en el Mediterráneo.
—Particular atención a nuestras relaciones con
América.

Produciuse un intenso debate, pois o representante de Euskadi non estaba disposto a renunciar
a que, derrubado Franco, Euzkadi e Catalunya
non recuperasen de xeito inmediato as súas institucións autonómicas e no mesmo insistía o
representante galego. Sen chegar a un acordo
concreto, decidiuse celebrar una nova xuntanza
para o día seguinte.
Na xuntanza do día 18 participaron dous
representantes republicanos, “Triana y otro”, o
primeiro como presidente, un representante
cenetista, un representante socialista, “cuyo nombre no pude captar”, por Catalunya, “el Sr. Serrallonga”, por “Galiza (sic), Santiago, e por Euzkadi, “El Sr. Retegui”.
O representante catalán ausentouse o mesmo
que o socialista, que deixou un substituto.
O debate produciuse nos mesmos termos que
na xuntanza da xornada anterior, manténdose o
representante vasco no seu posicionamento:
No están dispuestos a renunciar por anticipado y
gratuitamente a su situación jurídica, ni a sus instituciones [...] que Alianza conocía el carácter del
C. D. (Consejo Delegado) del Gobierno Vasco y
que nunca en conversaciones particulares se les
habían puesto objeciones de este tipo. Que, al
contrario, se les había hablado de unas bases que
implicaban un compromiso federal en el pacto de
Alianza.

Despois dunha longa discusión, sobre todo co
representante cenetista, Luque, do que Rezola
transmite expresamente unha impresión moi
negativa, o presidente da Alianza, Teótico Sevilla,
Triana, dice “que se podría dar ingreso en Alianza a vascos y catalanes, reconociendo el hecho
diferencial, la personalidad vasca u otra forma
parecida aunque se habla de Gobiernos”. O representante galego, Ramón Piñeiro, pide “que la
fórmula debiera hacer referencia a Galicia” e o
representante vasco, Rezola, insiste en que
“Alianza acuerde de la forma más clara y precisa
posible, las condiciones de acuerdo con vascos,
catalanes y gallegos”.
No remate do mesmo documento, Rezola,
fixa unhas conclusións de axuste:
Nuestra postura es la de mantener primero la unidad vasca: la unidad vasca del interior con el exterior y la de sus respectivos órganos de Gobierno
por encima de todo. Procurar que en Galicia y
Cataluña se siga este mismo criterio, como se ha
conseguido ya casi por completo en Cataluña, en
lo que a unidad interior se refiere. Mantener estrecho contacto y unidad de táctica y actuación con
catalanes y gallegos, lo que hemos conseguido ya
por medio de diversas reuniones y sobre todo por
las últimamente tenidas en esta capital. Después
de esto procuraremos establecer una inteligencia
con los grupos españoles y negociaremos el ingreso en el grupo que hoy tiene más amplia base,
como pueblos y no como partido, condicionando
nuestra entrada al reconocimiento de nuestro
hecho de pueblo, de su estado y de las instituciones que le representan, dejando la puerta abierta a
soluciones más favorables.

O mesmo día 18 celebrouse outra xuntanza entre
os representantes catalán, vasco e galego co representante republicano e presidente de Alianza,
Teótico Sevilla. Este mostrouse receptivo ás pretensións vascas e catalás, que consideraba máis
doadas de resolver, pero máis atoutado coa galega. Ramón Piñeiro obxectou que Galicia tiña un
estatuto plebiscitado e previamente había un
compromiso de partidos. De todos os xeitos, este
asunto ficou pendente para tratar na vindeira
reunión con Alianza. O presidente Triana dedicou o tempo restante a esmiuzar as conversas cos
monárquicos. A Alianza acordou enviar tres delegados, republicano, cenetista e socialista (Villegas) a Francia para entrevistarse co goberno Giral
e poñelo en antecedentes das conversas cos
monárquicos. Rezola propón que viaxen tamén
un delegado catalán e un galego coa mesma finalidade. A impresión final da xuntanza por parte
de Rezola foi decepcionante. Así e todo, nesta
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observación de Rezola atópase o xerme da posterior viaxe de Ramón Piñeiro ao país galo.
O 23 de xaneiro celebrouse outra xuntanza
coa asistencia de sete representantes: o presidente, dous republicanos, un socialista, un libertario
e os tres galeuzcanos.
Comenzou coa petición de escusas por parte
do presidente, debido a “haber tenido relaciones
políticas poco amigables con el Nacionalismo
vasco en los tiempos de su actuación política en
aquel país” (Teótico Sevilla fora gobernador civil
de Vizcaya durante a II República).
A discusión máis forte produciuse entre o
representante libertario, Luque, e os galeuzcanos, sobre todo o vasco, Rezola, e o galego,
Ramón Piñeiro. A cerna do debate situábase na
admisión por parte da Alianza dun sistema
federal durante o período constituínte após o
derrubamento do franquismo, aspecto que
ficou sen dilucidar. Decidiuse aprazar o asunto
para o día seguinte.
A derradeira xuntanza celebrouse o día 24 e
comezou ás sete menos cuarto do serán, rematando ás dez, coa asistencia do presidente, o representante libertario, axudado dun suplente, o
socialista e os “tres representantes de Galeuzca”.
Novamente, a discusión centrouse arredor do
mesmo tema. Os representantes galeuzcanos,
sobranceando no seu posicionamento o catalán,
non estaban dispostos a renunciar, no momento
do derrubamento do franquismo e da instauración dun período constituínte, á entrada en
vixencia dos estatutos de autonomía e á instauración posterior dun réxime federal. Os representantes de Alianza, sobre todo o libertario, opoñíanse. A xuntanza rematou sen acordo, non sen
poñer a disposicón de Alianza o vasco Rezola os
seus “servicios de enlace y paso de frontera”.
As apreciacións de Harmut Heine sobre o fracaso son parcialmente correctas. Non é exacto
que fose só a oposición do PNV, senón máis ben
a do representante catalán, apoiado polo vasco e
o galego nesta definitiva xuntanza, a que impidise o acordo de Galeuzca coa Alianza nin tampouco que se opuxesen os galeuzcanos, en principio, ás negociacións cos monárquicos. Ten
razón Eduardo Jauregui en que a cerna da oposición galeuzcana asentábase no feito de que a
Alianza non admitise que entrasen inmediatamente a funcionar no período constituínte os
Estatutos de Autonomía e as institucións autónomas dimanantes do réxime republicano do 36.
(Jauregui Beraza, 1992, pp. 58-59). Non obstante, da lectura dos informes sobre as conversas
non cabe dúbida de que Harmut Heine non
anda descamiñado ao afirmar que
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[…] la principal responsabilidad de ese fracaso
debe recaer en la inflexibilidad que ciertos representantes de la ANFD, sobre todo el libertario
Luque y el republicano Sevilla, manifestaban con
respecto a la carta fundacional de la Alianza.
Mientras la actitud de los nacionalistas parece bien
comprensible dado que el pasado les había enseñado que los monárquicos les concederían a lo
sumo poco más de un regionalismo cultural asaz
diluido, la insistencia de Luque en cuanto al carácter inalterable del programa mínimo de la ANFD,
manifestando que aquél no admitía la incorporación de las aspiraciones fundamentales de los
nacionalistas, obedecía probablemente al deseo de
éste de hacer fracasar las negociaciones ( Heine,
1983, p. 350).

Fracasadas, polo tanto, estas negociacións, en
Galeuzca decidiuse que o delegado galego,
Ramón Piñeiro, viaxase a Francia para entrevistarse con representantes do goberno Giral e do
Goberno vasco, explicándolles a situación galega,
a española e as conversas coa ANFD. Con todo,
a fin primordial da viaxe, como sinala atinadamente Carlos Casares (1991, p. 61), era lograr a
entrada de Castelao no Goberno republicano no
exilio, por mor da súa significación política e
intelectual, da súa actuación na Guerra Civil e do
apoio unánime do interior, para que Galiza estivese representada nas mesmas condicións que os
vascos e os cataláns e dalgún xeito se recoñecese
a vontade popular galega, manifestada abrumadoramente coa aprobación do Estatuto de Autonomía o 28 de xuño de 1936. Ramón Piñeiro
aproveitaría a estadía gala para celebrar xuntanzas
con representantes do BNRG, como o galeguista
Pla, Paz e Líster.
3. A viaxe a Francia
O periplo galo tiña un obxectivo esencial: conseguir como integrante de Galeuzca que Galicia
estivese representada no goberno republicano no
exilio ao mesmo nivel que Cataluña e Euskadi
mediante a presenza dun ministro, representante de todos os demócratas galegos do interior e que
ese ministro debía ser Castelao. Unha finalidade
secundaria consistía en informar das conversas coa
ANFD e da situación galega e española ao goberno Giral e aos gobernos vasco e catalán, así como
contactar cos exiliados galegos en Francia.
Castelao xa insistira durante os meses de
xaneiro e febreiro de 1946 na necesidade de ter
un ministro galeguista no goberno Giral en cartas a Dolores Ibárruri (Castelao, 2000, pp. 558564), a José Antonio Aguirre (Estévez, 1992,
pp. 243-244), a Pi i Sunyer (Castelao, 2000,

Manuel de Irujo escribía a Castelao para informalo do esforzo que lle custara acadar
o seu nomeamento, pois Giral aínda lembraba “tu violenta discusión en Barcelona”,
e comentaba a positiva presenza de Ramón Piñeiro, Santiago, en París:
“Santiago no cree en el Gobierno de la República. Estima que es una entelequia fantasmal.
En cambio cree en el ministro gallego,
‘porque, a su sombra —dice— podemos organizar Galicia’”
pp. 575-580. Estévez, 1992, p. 240), a Josep
Irla (Castelao, 2000, pp. 581-582; Estévez,
1992, pp. 247-248) a Josep Tarradellas (Castelao, 2000, pp. 583-584), e a Manuel Portela
Valladares (ibidem, pp. 585-591).
Ramón Piñeiro relata nas súas memorias, Da
miña acordanza, esta viaxe e a estadía en Francia
(pp. 76-86). Pasou a fronteira no mes de febreiro por Navarra, servíndolle de mugalari Joseba
Elósegui. En Baiona agardábao Joseba Rezola e
dende alí foron a París e na capital gala tamén
serían os anfitrións os vascos. José Leiva, ministro do goberno Giral en representación da CNT,
informaríao polo miúdo das claves da política
republicana.
Na primeira xuntanza con Aguirre, Ramón
Piñeiro comprobou que o lehendakari vasco
defendía a candidatura de Portela Valladares por
razóns de carácter político internacional. Na
segunda xuntanza, que xa podía cualificarse de
galeuzcana, asistiron Aguirre, Leizaola, Rezola e
Solaun pola parte vasca, Tarradellas e Irla pola
catalá e Piñeiro pola galega. Despois dun longo
debate, aceptouse a candidatura de Castelao.
Noutra reunión de Galeuzca con Giral,
Ramón Piñeiro explicoulle o drama de Galicia e
a tesitura da oposición interior. Giral informou
dos plans para derrubar o franquismo, que os
presentes, sobre todo os coñecedores da situación
interior, consideraron utópicos.
Aínda ficaba por facer a xestión máis espiñenta: o nomeamento de Castelao como ministro.
Ademais dos problemas políticos, existía un de
índole persoal. A inimizade persoal, orixinada
nos tempos da guerra, entre Castelao e Giral.
Para vencer este atranco, Piñeiro utilizou os servizos de Manuel de Irujo, que se comprometeu a
preparar o terreo. Mentres, Ramón Piñeiro viaxaría a Marsella e a Toulouse, entrevistándose co
galeguista Xoán Xosé Pla e con outros, como o
comunista Enrique Líster.
De volta a París, celebrouse un Consello de
Ministros do Goberno republicano, no que Ma-

nuel de Irujo presentou a candidatura de Castelao e foi aceptada. O 23 de marzo de 1946 dábase oficialmente a nova da ampliación do goberno
republicano no exilio coa inclusión de Castelao.
Resultaba, polo tanto, positiva a xestión de
Ramón Piñeiro en París grazas aos bos auspicios
de Manuel de Irujo. O de Láncara amosábase
xubiloso polo nomeamento de Castelao como
ministro e agradecía, encomendándolle a Rezola,
en carta datada o día 4 de abril, xa de regreso a
Madrid, que lle comunicase ao “Industrial (sic)
de Navarra nuestra gratitud por leal y eficaz
ayuda. Prométele que lo haremos ciudadano de
honor de Galicia y dile que yo, con la alegría,
perdía el poco aire de seminarista que me quedaba” (AN, fondo Rezola-135-2).
Castelao aceptaba o nomeamento de ministro
nun cablegrama do 23 de marzo e nunha carta do
30, ambas dirixidas a Giral, solicitando nesta última axuda para axilizar os trámites burocráticos coa
fin de obter o visado dos pasaportes, petición que
volverá realizar noutro cablegrama do 21 de abril
(Castelao, 2000, pp. 591-593 e 615).
Manuel de Irujo escribía o 2 de abril a Castelao para informarlle do esforzo que lle custara acadar o seu nomeamento, pois Giral aínda lembraba “tu violenta discusión en Barcelona”, e
comentaba a positiva presenza de Ramón Piñeiro,
Santiago, en París. Sobre el emitía este xuízo:
Santiago no cree en el Gobierno de la República.
Estima que es una entelequia fantasmal. En cambio cree en el ministro gallego, porque, a su sombra —dice— podemos organizar Galicia, recabando la adhesión y la asistencia de todos los grupos,
cosa que no hemos podido hacer hasta el presente, pues en cuanto se intentó hacer se fue al fracaso. Este muchacho es listo, avisado, activo y muy
gallego. Pero fía demasiado de las combinaciones
políticas. El ejemplo del caciquismo gallego influye sobre él demasiado. Piensa como del Gobierno
del Consejo que tú formaste y del constituido en
México. Espera que, ahora, con un ministro,
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podrá hacerse algo integral y presentativo de Galicia. En Madrid, Santiago está en excelentes relaciones con los vascos. Estos le facilitaron medio de
llegar aquí y de reintegrarse allí. También está relacionado con otros elementos españoles, sobre todo
con CNT en cuyos hombres ejerce alguna influencia. Es avispado el mozo. Capta bien. Fía excesivamente en la habilidad y es hombre de poca fe.
Pero, muy aprovechable (Estévez, 1992, p. 252).

Ramón Piñeiro xa se atopaba en Baiona, de Iparralde, dende o día 12 de marzo, a xulgar por
unha carta enviada a Joseba Rezola, onde lle
conta algúns pormenores das entrevistas celebradas en Toulouse con membros da CNT, do
PSOE, do PC e con outras persoas como Leiva,
Juan, Pla, Paz, Cándido Echeverria e Líster. Con
este discutiu dabondo, “aunque amablemente”.
Convenceuno de que non podían levar a cabo a
manobra de constituír inmediatamente un
“Consejo General de Galicia”, aceptando “la primacía del interior para decidir esta cuestión”
(AN, fondo Rezola-135-2).
O día 1 de abril Ramón Piñeiro estaba de
novo en Madrid. O día 9 reuniuse na acostumada tertulia con galeguistas, entre eles Evaristo
Mosquera e Fermín Penzol, no café La Granja del
Henar (Mosquera, 1991, pp. 157-160). Trasladouse ao Café Pidoux, na Gran Vía madrileña,
onde quedara en verse “con xente da Alianza para
darlles conta das xestións realizadas en París”,
mais a policía, que perseguía a un militante da
CNT, apresou a Piñeiro e a tres cenetistas, dous
deles galegos, e máis tarde aos irmáns Saco,
Camilo e Cesáreo, e ao vasco Koldo Mitxelena.
Fóronlles incautadas moitas pertenzas: números
da revista Roteiro, cartas, fotos, documentos,
unha multicopista a Michelena etc. (relación en
Castro, 2000, pp. 325-328).
Obra no AN, Fondo Rezola-135-2, un documento sen data, cun “extracto de parte de las
declaraciones de Ramón Piñeiro” (parcialmente
recollido por Carlos Casares na biografía de
Piñeiro, p. 74), que resulta interesante engadir:
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Yo tenía amistad personal con un abogado vasco
llamado Rezola y solía reunirme con él algunos
domingos durante el curso anterior; este señor me
informaba algunas veces de las actividades culturales y políticas de los gallegos y los vascos emigrados
en América; en la primavera última dejé de verlo, y
este año en el mes de enero, lo encontré un día en
el café Nacional; me dijo que venía de Francia y
que pensaba hablar con algún elemento republicano para informarse de su disposición acerca del
problema de las autonomías regionales, invitándome a que le acompañase porque así podría tener yo

una impresión directa de lo que piensan sobre el
asunto; asistí con él a una entrevista que celebró en
un café con un republicano; hablamos del problema sin llegar a ningún acuerdo y posteriormente me
anunció que regresaba a Francia invitándome a
mi a acompañarle con la promesa de que me presentaría a varios gallegos residentes allí; acepté y me
trasladé allí en donde permanecería durante dos
meses y hablé con varios elementos emigrados. Allí
me encontré con dos grupos de gallegos, unos aliados con los comunistas y otros con los vascos. Yo
traté de desviar a los primeros de su actitud inclinándoles hacia el acuerdo con los vascos. Regresé
aquí con la única misión de escribirles a los dos
grupos, a los de París informándoles verazmente
sobre la situación en España; a los de Toulouse
inisistendo en el empeño de separarlos de su alianza con los comunistas. Esta correspondencia se
efectuó una sola vez antes de mi detención. Con
los otros tres detenidos no tengo más relación que
la de ser paisanos y convivir en la misma pensión.
Los fundamentos del proceso se basan en los
hechos de esta declaración y asitir a una conversación con los republicanos, viaje clandestino a Francia, actuar de enlace entre dos grupos y confeccionar y enviar propaganda a unos de los grupos. El
proceso de los otros tres se basa en menos sospechas carentes de pruebas.

Ramón Piñeiro pasaría tres anos no cárcere
deica marzo de 1949, cando saíu da prisión e
retornou a Galiza. Durante os anos de prisión,
Piñeiro ficaría desprazado politicamente e a
correspondencia cos vascos desaparece case
totalmente. Aínda hai unha carta de Rezola a
Santiago, datada o 13 de abril, pero Ramón
Piñeiro xa non se atopaba en liberdade. As relacións co nacionalismo vasco levaríaas, aínda que
moi esporadicamente S. Pol (Fermín Penzol) e
Francisco Portela, pseudónimo que coido responde a Francisco Fernández del Riego. Mesmamente no AN, fondo Rezola 135-2, encóntrase unha carta de Francisco Portela “en
ausencia de S. Pol”, con data do 5 de agosto de
1946, e está dirixida a Juan Ramón Arrate (Joseba Rezola). Notifícalle que o día anterior visitaron a Piñeiro e Luis (Mitxelena) e dille que
están ben: “Su buen ánimo produce siempre
una impresión confortadora”. Rezola respóndelle o 14 de setembro. A correspondencia córtase durante unha longa tempada, deica o 1 de
setembro de 1947, en que Rezola responde a
unha carta de Santi Pol do mes de xullo do
mesmo ano, amosando una grande alegría o
vasco, “después de un silencio tan prolongado”
e esperando “que en lo sucesivo podamos tener
una correspondencia regular y frecuente”.

Só a mediados dos 60, entre 1965-66, volve a
atoparse algunha correspondencia entre Ramón
Piñeiro e Manuel de Irujo, quen lle solicita información sobre a situación de Galicia e a aparición
de novas forzas políticas como a UPG e o PSG
(Archivo Irujo, caixa 9, expediente 14; caixa 8,
expediente 14). Pero esta análise xa salta con
moito o valo cronolóxico proposto nesta colaboración. O mesmo acontece coa presenza de
Ramón Piñeiro en San Sebastián no ciclo “Protagonistas de la historia vasca (1923-50)”, organizado por quen isto escribe e a historiadora Marga
Otaegui baixo o padroado da Sociedad de Estudios Vascos entre o 21 e 31 de maio de 1984. En
concreto, Piñeiro participou o 31 de maio, xunto
con Joseba Elósegui e o catalán Ricard Altaba i
Planuc na xornada dedicada ás nacionalidades
históricas. A mesa redonda estivo presidida por
José Antonio Ardanza, daquela presidente da
Diputación Foral de Guipúscoa e máis tarde
lehendakari do Goberno vasco ■
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arecía lóxico que unha das novas tarefas da
Secretaría Xeral de Política Lingüística
(SXPL) tiña que ser a (re)organización e
(re)aproveitamento de todos os servizos de normalización lingüística (SNL) espallados polo
país, creados de xeito irregular e non planificado
ao longo dos últimos 20 anos, principalmente en
administracións locais.
Xa en 1998, nos II Encontros para a normalización lingüística, a Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua (CTNL)
presentou unha proposta de comarcalización
deses servizos. Non tiña sentido, nin o ten, o traballo individual de cada un dos SNL sen unha
planificación e coordinación a nivel galego; non
tiña sentido, nin o ten, a situación tan desigual de
cada un deses departamentos; non tiña sentido,
nin o ten, a inestabilidade e falta de continuidade; non tiña sentido, nin o ten, o mal aproveitamento dos recursos; non tiña sentido, nin o ten,
a aleatoria e desigual distribución xeográfica; non
tiña sentido, nin o ten, que desde a Xunta se desenvolvan accións sen contar nunca cos SNL e sen
aproveitar a súa distribución territorial para chegar ao conxunto do territorio; etc.
Por esas razóns, desde a CTNL presentouse
unha proposta para a creación dunha estrutura
estábel participada polas distintas entidades responsábeis, principalmente administración autonómica e local, coa que se crease unha rede
estruturada de unidades territoriais, de servizos
de normalización lingüística de ámbito comarcal
en todo o país. A figura xurídica que se consideraba máis axeitada para ese fin era a dun consorcio. A proposta, que foi amplamente espallada e
presentada, entre outros, á Xunta, á Fegamp e ás
distintas organización políticas, permitía a unificación de esforzos, a planificación, a coordinación, a optimización de recursos, etc. O modelo

presentado, ao que en principio todos lle vían
vantaxes, non foi asumido na práctica pola administración.

A tentativa de constitución do Consorcio
para a Planificación Lingüística
Mais en 2005, coa constitución do novo goberno bipartito, parecía que as cousas ían mudar.
Por unha banda, unha das organización que
constituían o executivo, o BNG, incluía no seu
programa de goberno a creación dunha estrutura nacional consorciada para coordinación de
servizos de normalización lingüística multidisciplinares e con capacidade de intervención
social, e por outra banda, unha das funcións
que lle foi asignada á SXPL no Decreto
44/2006 foi “promover, impulsar e coordinar o
labor dos servizos de normalización doutros
organismos e administracións públicas, así
como dos entes e consorcios interadministrativos que se creen para favorecer e axilizar o proceso de normalización lingüística”.
E, deste xeito, desde a CTNL volveuse insistir
no proxecto e desde a administración comezáronse a dar os primeiros pasos. Discutíronse propostas, posibilidades, modelos..., e finalmente a SXPL
decidiu crear dous consorcios, un de Planificación
Lingüística e outro de Terminoloxía. Aínda que
esta división non era a proposta inicial e había
cousas discutíbeis e mellorábeis, os avances serían
claros e evidentes. O Consorcio de Terminoloxía
estaría formado pola Xunta, a Real Academia
Galega e as tres universidades galegas e encargaríase dunha parte da planificación lingüística do
corpus: a fixación terminolóxica e a elaboración e
difusión de recursos de léxico especializado.
O obxecto do Consorcio para a Planificación
Lingüística sería o do impulso institucional e

T E M A S

social do uso da lingua galega, co fin de acadar
para esta máis presenza no noso país e máis espazos de uso nos diferentes sectores sociais. Para
iso, crearíase unha estrutura estábel da que
dependesen os servizos de normalización lingüística, con órganos de decisión nos que participarían as distintas entidades consorciadas.
A creación deste Consorcio foi incluída nos
orzamentos da Xunta de Galicia para 2007 e no
Programa operativo dese mesmo ano da SXPL,
presentado no Parlamento galego o 7 de marzo
de 2007. Logo iniciouse unha rolda de presentacións a deputacións e concellos das cidades galegas coa que se foi conseguindo o compromiso
desas entidades para formar parte do novo organismo (nalgúns casos incluso xa coa reserva
orzamentaria correspondente), con continuas
informacións públicas, tanto no web oficial da
Xunta como en distintos medios de comunicación ao longo de todo o ano. Incluso no debate
de política xeral sobre a situación política de
Galiza, que tivo lugar o 3 de outubro de 2007, o
Pleno da Cámara aprobou unha resolución presentada polo PSdeG-PSOE na que se instaba á
Xunta a promover “unha estratexia de coordinación da planificación lingüística nos distintos
ámbitos territoriais de Galicia, a través do Consorcio para a Planificación Lingüística, co que se
lle dará un impulso institucional e social ao uso,
ao coñecemento e á divulgación da lingua galega
nos diferentes sectores sociais”.
Mais a pesar de todo iso, dos pasos dados, dos
acordos, dos compromisos conseguidos doutras
administracións, da publicitación do proxecto,
da asignación orzamentaria, da información
publicada e do acordo parlamentario, nese 2007
o Consorcio non se constituíu. E, aínda que nos
orzamentos de 2008 volveu incluírse unha contía
económica destinada á súa creación, a constitución dese organismo fundamental para a planificación lingüística foi —sen ningún tipo de
explicación oficial— paralizada por parte da
SXPL socialista e, polo tanto, as súas obrigas e os
seus compromisos foron incumpridos.
En definitiva, perdeuse a oportunidade de
crear unha estrutura estábel para a dinamización
lingüística cunha rede consolidada por todo o
país que sobrevivise a posíbeis cambios políticos.
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Nel Vidal Barral é presidente da Coordinadora de Traballadores/as
de Normalización da Lingua (www.ctnl.org). Membro da Comisión
Técnica do Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia (CDSG)
do Consello da Cultura Galega e responsábel técnico do Servizo
de Normalización Lingüística do Concello de Carballo. En 2008 foi
director de Cultur.gal, Feira galega das industrias culturais.

Este artigo é continuación do publicado no anterior número de GRIAL, que
trataba dos organismo e recursos da política lingüística.
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A transversalidade das accións da SXPL
e doutros departamentos
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Como xa se comentou ao inicio do relatorio, na
análise do cambio dunha Dirección Xeral a unha
Secretaría Xeral de Política Lingüística, o Goberno
no seu conxunto é o responsábel da política lingüística, mais a SXPL é o órgano superior encargado de
dirixila, planificala, coordinala e executala.
E a verdade é que, con maior ou menor grao
de intensidade, e con mellor ou peor criterio e planificación, foron diversas as accións transversais
levadas a cabo desde distintas instancias da administración autonómica, mais o que honestamente
nos é inviábel analizar no relatorio é até que punto
a SXPL cumpriu a súa función de coordinar esas
medidas ou de, cando menos, realizar os correspondentes informes sobre elas, aínda que tendo en
conta que a intensidade e os criterios aplicados a
distintas medidas non foron os mesmos, aparentemente fai pensar que non foi un único órgano
—a SXPL—, a que dirixiu, planificou e coordinou as accións de todos os departamentos.
Algunhas desas accións que podemos destacar en relación coa lingua desenvolvidas por
outros departamentos e nas que non sabemos
en que medida actuou a SXPL, mais que sen
dúbida supuxeron avances, maiores ou menores,
mais avances, para a lingua son, por exemplo, as
Galescolas impulsadas desde a Vicepresidencia
(BNG), os diversos proxectos vencellados á galeguización de software impulsados desde a
Consellería de Innovación e Industria (BNG)
ou a vinculación ao uso da lingua galega en
todas axudas e proxectos da Dirección Xeral de
Creación e Difusión Cultural (BNG) (libro,
música, cinema, teatro, actividades de difusión
cultural, etc.).
E destacábeis son tamén os diversos avances
na lexislación en materia de lingua, entre os que
hai que citar o novo marco da lingua no ensino
fixado polo Decreto 124/2007 de uso e promoción do galego no sistema educativo; a obriga de
todos/as os/as empregados/as públicos/as de realizaren, cando menos, unha proba das do proceso selectivo en galego e que a avaliación do seu
rendemento teña en conta o grao de cumprimento do PXNLG, o que se estabeleceu na Lei
13/2007, pola que se modifica a Lei da función
pública de Galicia; a esixencia de que todas as
axudas públicas valoren para a súa concesión o
uso do galego na realización das accións subvencionadas, introducida na Lei 9/2007 de subvencións de Galicia; ou a obriga de respecto dos
dereitos lingüísticos da cidadanía fixada no proxecto de Lei do comercio.
Mais logo, na aplicación práctica dalgúns deses
avances estabelecidos nas normas hai bastante dis-

paridade de criterio dentro da propia administración autonómica, o que fai deducir que a coordinación por parte da SXPL para a aplicación non
foi, cando menos, de todo efectiva. Comentamos
a continuación algúns exemplos.
Cando a reforma da Lei da función pública
fixou que “as bases das convocatorias estabelecerán que unha ou máis das probas do proceso
selectivo se deberán realizar exclusivamente en
lingua galega, e iso sen prexuízo doutras probas
adicionais, que se puidesen prever, para aqueles
postos de traballo que requiran un especial coñecemento da lingua galega”, na maioría das convocatorias de prazas isto resolveuse sinalando que
esa proba que se ten que realizar exclusivamente
en lingua galega sexa a tipo test.
Ou, por exemplo, con respecto ás subvencións, cando a Lei 9/2007 obriga claramente a
que se avalíe “en todo caso, o emprego da lingua
galega na realización das actividades ou condutas
para as que se solicita a axuda”, non todas as bases
de convocatorias de axudas publicadas desde a
entrada en vigor desta lei cumpriron o que nela se
estabelece, e cando si se fixo, que foi maioritariamente, nuns casos a utilización da lingua era
requisito imprescindíbel; noutros valorábase
cunha puntuación a maiores, moi variábel tamén
dependendo da convocatoria; noutros a utilización do galego significaba unha contía económica a maiores; e noutros simplemente se estabelecía
que o emprego da lingua galega se tería en conta,
mais sen especificar de que maneira.
E onde tamén houbo bastante disparidade de
criterio dentro da propia Xunta foi á hora de incluír elementos lingüísticos nos procesos de contratación. Mentres nalgúns pregos de cláusulas si
houbo criterios lingüísticos, noutros non.
Xa que logo, todo iso fai deducir que a planificación, dirección e coordinación das accións e
medidas transversais dos diversos departamentos
en materia de lingua que lle correspondería á
SXPL non foi, cando menos, de todo exitosa.

A formación e a acreditación
dos coñecementos de galego
Onde a SXPL quixo facer un esforzo importante
na súa acción foi na formación, o que podemos
comprobar claramente no grande salto orzamentario que houbo para este concepto a partir de
2007, cando case se duplicou a contía asignada e
se pasou de 1.600.000 € a 2.900.000 €. O que
non deixa de resultar curioso é que un dos principais esforzos orzamentarios se faga xusto na formación, cando os datos do Mapa Sociolingüístico
de Galicia indican que en competencia lingüística, tanto oral como escrita, é onde a cidadanía
menos problemas ten.

Acreditación do coñecemento de galego
Despois de que a Xunta pasase a ser membro
de ALTE (Association of Language Testers in
Europe) en novembro de 2005, desde a SXPL
comezouse a levar adiante un necesario proceso
de reformulación do modelo de aprendizaxe e de
avaliación da competencia en lingua galega. O sistema vixente até ese momento de principalmente dous niveis, iniciación e perfeccionamento,
obtidos mediante a realización dun curso de 75
horas cada un ou mediante validación por estudos, tiña que deixar paso a unha nova ordenación.
Deste xeito implantáronse unhas novas certificacións, Celga, en cinco niveis, que se corresponden cos niveis de competencia lingüística de
ALTE e que se axustan ás competencias descritas
no Marco europeo común de referencia para as
linguas do Consello de Europa.
Na Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se
regulan os Celga estabeleceuse que para a obtención destes certificados habería que superar
unhas probas que convocaría a SXPL, mais
tamén que por estudos se poderían obter validacións deses cinco novos niveis e que os antigos
títulos de iniciación e perfeccionamento terían
unhas equivalencias con eles.
Principalmente, e na práctica, iniciación ou
ESO equivalen a Celga 3 e perfeccionamento
ou Bacharelato a Celga 4. En definitiva, con estas
equivalencias o que na practica se fixo, como
denunciaron en reiteradas ocasións diversos
colectivos, foi consagrar o antigo modelo de
cursos de iniciación e de perfeccionamento e
dar por feito que no sistema educativo regrado
non houbo ningún tipo de problemas con respecto á adquisición da competencia en lingua
galega. Todos os galegos e todas as galegas que
nalgún momento fixeron un deses cursos de 75
horas de perfeccionamento ou que fixeron o
BUP teñen xa, dun xeito ou doutro, o certificado que acredita a máxima competencia en lingua esixida para os postos de traballo da
administración pública.
O que podería ser unha moi boa oportunidade para a normalización da lingua, cunhas validacións xustas que motivasen principalmente aos
traballadores e ás traballadoras da administración
a seguir formándose en lingua, para así obter un
nivel oficial superior que agora xa ten practicamente todo o mundo por defecto, foi desaproveitada, e o criterio de non crear problemas, de non
molestar, de non provocar que o persoal ao servizo da administración se vexa na obriga de formarse para atender á cidadanía, de evitar posíbeis
conflitos, superou o criterio normalizador, o que
se ilustra claramente coa pregunta que o voceiro
de lingua do PSdeG-PSOE no Parlamento, Francisco Cerviño, fixo o 17/9/07 (BOPG 404,

8/9/07): “En termos de validacións administrativas, a introdución do novo sistema vai supor
algún prexuízo para os cidadáns que posúen os
diplomas de iniciación e perfeccionamento da
lingua galega, correspondentes ao sistema anterior?”; á que a secretaría xeral de Política Lingüística, Marisol López, lle respondeu: “Para os
efectos da función pública galega, nas súas convocatorias de probas de acceso, contratacións
laborais e concursos de traslado, o certificado de
iniciación, o de galego oral e mais o de perfeccionamento, van manter a súa validez administrativa, ao pé dos novos Celga”.
Formación en lingua
Mais por un lado están os certificados acreditativos de coñecemento, e por outro todo o
sistema de formación en lingua, no que se ben
é certo que se deron algúns pasos sobre contidos e métodos docentes, tamén é certo que
pouco ou nada se avanzou nos aspectos organizativos máis importantes, como a planificación
e convocatoria dos propios cursos ou na selección de profesorado.
Os cursos, todos eles gratuítos, séguense desenvolvendo maioritariamente baixo demanda,
sen unha planificación territorial previa e con
claros erros repetidos ano tras ano: sen orientación sobre cal é o nivel máis axeitado para cada
persoa segundo os seus coñecementos previos;
con prazos de matrícula nas probas que rematan
antes de comezaren os propios cursos; sen ningún tipo de coordinación cos SNL, que xestionan boa parte desas accións formativas por todo
o país e aos que se lles obriga, na práctica, a
pechar prazos de preinscrición incluso sete meses
antes de comezar o propio curso, ou aos que non
se lles garante a organización dun curso antes de
pecharen a matrícula; etc.
E todo iso, ao que se lle dedican cada ano
case tres millóns de euros, sen crear unha mínima estrutura técnica e docente estábel e profesionalizada e continuando cun precario, e
precarizante, sistema de profesorado colaborador
en paro e sen contrato.

Medidas de fomento do uso da lingua
galega desde a SXPL
E durante os catro anod de lexislatura foron
diversas as accións de fomento do uso da lingua
desenvolvidas desde a SXPL.
Para unha análise minimamente obxectiva de
todas esas accións cumpriría unha avaliación do
nivel de resultados acadados de acordo cos obxectivos marcados, e descoñecemos se a SXPL foi facendo esas avaliacións de resultados, mais a nós desde
aquí énos totalmente imposíbel poder facelas.
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Tamén, tendo en conta que o marco de todas
as accións é o PXNLG, sería interesante unha
análise dos obxectivos cumpridos en cada un dos
sectores dese plan ou, cando menos, do número
ou porcentaxe de medidas xa aplicadas. Así poderiamos ver non só o que se fixo, senón tamén o
que se deixou de facer. Mais séguenos quedando
pequeno este relatorio para tal fin, polo que o
único que podemos incluír é unha relación e uns
comentarios xerais dalgunhas das accións.
Precisamente, para facer seguimento permanente do PXNLG e para valorar o impacto das
accións de fomento do galego, ademais de para
coñecer a situación xeral da lingua na sociedade, a
SXPL creou o Observatorio da Lingua Galega,
servizo que lle foi concedido a unha empresa
externa. Aínda que a través deste servizo se deron
a coñecer algunhas análises e informes de diversos
ámbitos, descoñecemos se está a facer tamén avaliacións concretas e propostas de reorientación das
medidas e accións desenvolvidas desde a Xunta.
Campaña “E logo!”
Boa parte dos recursos foron destinados a
unha campaña, E logo!, que, aínda que incluíu
algunha medida concreta puntual, centrouse
principalmente en accións publicitarias e promocionais a través de prensa, radio, televisión, rede,
soportes de rúa e reparto de agasallos, sen obxectivos concretos previamente fixados. Sen entrar a
valorar os lemas utilizados, sempre discutíbeis
por cuestións de gustos ou conveniencias, si
podemos comentar que toda a campaña, desenvolvida en varios anos e na que se investiron
2.500.000 €—segundo os pregos consultados en
versión bilingüe no web da SXPL— foi desenvolvida principalmente con criterios publicitarios e
de mercadotecnia, e non con criterios técnicos de
planificación lingüística.
Algunhas cuestións que se poden destacar desta
campaña son a forte presenza publicitaria e os esforzos por chegar con mensaxes positivas á xente nova,
utilizando para iso unha imaxe moderna e atractiva,
dándolle protagonismo á rede, procurando en certa
medida participación en actividades puntuais
(xogos, concursos, etc.) e utilizando algúns elementos innovadores e rechamantes, como o Contador
ou a Cova. Tamén se poden destacar algunhas das
accións enmarcadas dentro da Xeración E logo!, pensando na transmisión familiar da lingua desde os
primeiros anos, como a distribución durante o
embarazo e/ou parto de material informativo, xogos
de iniciación, listaxes de nomes ou cantos de berce,
e tamén as festas e encontros dos Axóuxeres.
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Campaña de animación lingüística
Outra campaña que se pode comentar é a de
animación lingüística a través de actividades ven-

celladas co libro e a lectura e que se desenvolveu
durante o último ano a través de convenios con
diversas editoriais. Aínda que os obxectivos e os
contidos das accións non tiñan nada especialmente novidoso (contacontos, representacións
teatrais, obradoiros, etc.), cómpre destacar dous
aspectos positivos desta campaña: en primeiro
lugar e por primeira vez, as actividades espalláronse territorialmente por todo o país, xa que se
realizaron en máis de 70 concellos e, en segundo
lugar e tamén por primeira vez, en parte tivéronse en conta os SNL dos concellos, con quen individualmente se acordou a programación e xestión
dalgunhas das actividades.
Outras accións
E outras das accións e puntuais campañas
desenvolvidas que non podemos agora analizar
detidamente, mais que non debemos deixar de
citar son, por exemplo, de galeguización da telefonía móbil, con resultados, cando menos de
momento, ben cativos, con moi poucos teléfonos
en galego e con escaso cumprimento dos compromisos por parte das compañías telefónicas;
de etiquetaxe, mais só de viño; de galeguización de
notarías; etc. Tamén se pode citar o microespazo
televisivo Ben falado.
Exposición “As nosas palabras, os nosos mundos”
E, aínda que non dirixida só ao país, senón
tamén ao exterior, podemos citar As nosas palabras, os nosos mundos, unha exposición itinerante
sobre a diversidade lingüística e a lingua galega
para fomentar, como textualmente se recolle no
seu sitio web (www.asnosaspalabras.org), “a valoración positiva do plurilingüismo” e que “mostra
aquelas boas prácticas que se están a levar a cabo
desde Europa, e especialmente desde Galicia”.
Esta exposición, que saíu a concurso por
1.500.000 €, polo momento estivo en Santiago
de Compostela, Vilagarcía de Arousa, Bilbo,
Bruxelas, Vigo, Madrid, A Coruña e Sevilla e
proximamente visitará Lugo, Buenos Aires e Ourense. Sen entrar a valorar o impacto que unha exposición pode ter para a normalización da lingua
galega, a simple vista os recursos investidos semellan esaxerados para os obxectivos marcados,
sobre todo cando a accións bastante máis prioritarias se lles dedican moitos menos recursos.

As subvencións, os convenios
e a colaboración con entidades e sectores
Ademais das accións de fomento do uso da lingua galega desenvolvidas directamente desde a
SXPL, boa parte dos recursos destináronse, como
é lóxico e necesario, a apoiar e/ou incentivar as
accións de incremento do uso e prestixio da lin-

gua galega desde outras entidades, a través de subvencións, convenios e/ou outras fórmulas de
colaboración: administración local, empresa,
medios de comunicación, asociacións e ensino
son algúns dos ámbitos.
Administración local
As axudas da Xunta á administración local
para a creación ou mantemento de SNL e para o
desenvolvemento de campañas de normalización
convócanse xa desde 1991. A convocatoria faina
formalmente a Dirección Xeral de Administración Local, mais o 85 por cento dos fondos proceden da SXPL. Aínda que foi, principalmente
nos anos 90, a raíz destas subvencións como se
foron creando os primeiros SNL municipais,
agora os seus resultados son ben escasos, por non
dicir nulos.
Na última lexislatura fóronse introducindo
algúns cambios nestas subvencións, mais non
precisamente para mellor. Por exemplo, segundo
datos do Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia (CDSG) recollidos directamente das resolucións e dos concellos, coa
convocatoria de 2007 só 7 dos 41 concellos que
recibiron a subvención para a creación do SNL
decidiron mantelo activo máis aló de finais dese
ano; e en moitos dos casos o que vén sendo habitual é que os concellos contraten unha persoa
durante un ou dous meses para xustificar a subvención e logo non manter en funcionamento o
SNL. E esta situación, como cada ano se denuncia desde diversos ámbitos, nomeadamente desde
a CTNL, sen obter nunca unha resposta positiva
por parte da Xunta, débese sobre todo á tardanza na convocatoria, á tardanza na resolución e ao
escaso tempo de xustificación.
Cando se concede a subvención, inmediatamente xa a hai que xustificar. E débese tamén aos
propios criterios da convocatoria e á visión desfasada e reducionista que desde a SXPL e desde a
DXAL se demostra ter dos SNL, aos que se lle
dedican 800.000 euros que polos criterios das
convocatorias non son na práctica aproveitados
para a normalización lingüística. E o pouco que
eran aproveitados eses cartos era unicamente para
o mantemento dos SNL que, curiosamente, na
convocatoria de 2008 a Xunta deixou de financiar, o que provocou, como é lóxico, e outra vez
segundo datos do CDSG, que ningún concello
recibise subvención para manter o seu SNL e que
dos 28 que a solicitaron para a creación, 16
renunciasen a ela e só catro concellos tivesen previsto manter o SNL máis aló de finais de ano, e
iso grazas a outras axudas, como as da Deputación da Coruña.
A solución a esta situación dos SNL, aos
recursos desaproveitados por parte da Xunta, e ao

non cumprimento da SXPL da súa función de
impulsar e coordinar os SNL pasaría pola constitución do Consorcio para a Planificación Lingüística, mais mentres tanto, a SXPL recibiu
propostas temporais moito máis positivas que
sempre desatendeu e tivo exemplos de modelos
que si funcionan, mais que non quixo imitar,
como os convenios de cooperación da Deputación da Coruña cos concellos da provincia.
Empresa
E para outro dos ámbitos para o que desde
hai anos a Xunta viña mantendo unha liña de
axudas é para o da empresa. Mentres en anteriores lexislaturas se convocaban subvencións para a
galeguización de empresas, a nova SXPL decidiu
mudar esa convocatoria por un convenio coa
Confederación de Empresarios de Galicia
(CEG). É posíbel que coas anteriores subvencións non se acadasen os resultados desexados,
sobre todo polos criterios de concesión pouco
claros e polo escaso ou nulo control de cumprimento, mais co convenio coa CEG, por unha
banda, aínda que se crearon departamentos técnicos que desenvolven un importante labor, o
pouco compromiso real desa entidade fixo que
non se acadaran resultados mellores, e por outra,
deixouse de incentivar directamente a empresas
que si están interesadas en dar pasos cara á normalización da lingua.
Medios de comunicación
Con respecto aos medios de comunicación,
mentres o goberno do PP en anteriores lexislaturas dedicaba para este fin arredor de
6.000.000 €, a partir de 2007 a SXPL reduciu
esa cantidade a algo máis da metade (3.400.000 €),
mais mantendo uns convenios, en teoría para
fomentar o uso da nosa lingua na prensa, que
na práctica se destinan ao financiamento de
xornais galegos e estatais nos que en moitos
casos a lingua galega ten unha presenza totalmente residual e, nalgúns casos, incluso un tratamento claramente pexorativo.
Por exemplo, algúns dos medios que anualmente recibiron parte deses máis de tres
millóns de euros para potenciar o uso do galego foron: ABC (40.000 € anuais); La Voz de
Galicia (150.000 €); Faro de Vigo (150.000 €);
La Opinión (34.615 €); El País (100.000 €); El
Correo Gallego (104.618 €); Diario de Pontevedra (39.334 €); El Progreso (58.208); El Ideal
Gallego (5.901 €); etc.
Entidades sen fin de lucro
E nas subvencións que xa se viñan convocando noutras lexislaturas dirixidas a entidades sen
fin de lucro para o fomento do uso do galego
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ANEXO I: Cadros de análise orzamentaria de Política Lingüística na Xunta de Galicia (2005-2009)
Cadro de orzamentos por capítulos/conceptos e totais de Política Lingüística 2005-2009
Capítulo/
concepto

2005
PP

2006
PSOE-BNG

2007
PSOE-BNG

2008
PSOE-BNG

2009
PSOE-BNG

1.603.154

1.856.837

2.051.393

229.435

208.327

CAPÍTULO 1
Gastos de persoal
Total Capítulo 1
Gastos de persoal

Non contabilizado no
orzamento
da DXPL

1.303.332

CAPÍTULO 2
Gastos en bens correntes e servizos
Total Capítulo 2
Gastos en bens correntes
e servizos

161.970

164.594

226.819

CAPÍTULO 4
Transferencias correntes
A

SOCIEDADES PÚBLICAS E ENTES DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

Consorcio de Planificación,
Investig. e Dinamización
da Lingua
A

-

-

540.000

640.936

680.000

680.000

50.000

5.000

1.202.025

1.202.025

1.058.410

1.050.000

62.500

62.500

65.000

81.250

97.500

A familias
Bolsas de investigación
persoal do Centro Ramón
Piñeiro

390.958

460.958

470.000

465.000

485.000

Bolsas persoal investigador,
lectores e estadías
no Centro Ramón Piñeiro

63.106

63.106

63.106

63.106

63.106

No capit. 7

No capit. 7

300.000

270.000

240.000

Subvencións a accións
de promoción
da lingua galega

997.090

1.098.090

1.200.000

1.200.000

Programas de promoción
do galego

30.051

30.051

30.051

5.051

5.051

3.425.730

3.596.730

3.776.567

3.780.343

3.432.551

EMPRESAS PRIVADAS

Subvencións
Programas de promoción
do galego
Subvencións a empresas
editoriais para proxectos
en lingua galega
Subvencións a centros
privados para equipos
de normalización
A

1.050.000

INSTITUCIÓNS SEN FIN DE LUCRO

Total Capítulo 4
Transferencias correntes
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291.894

FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FIN DE LUCRO

Bolsas nos lectorados
das universidades e centros
de estudos de fóra
de Galicia
A

-

1.200.000

CAPÍTULO 6
Investimentos reais
Investimento asociado
ao funcionamento
dos servizos
(edificios, mobiliario, equipos
informáticos, publicacións, etc.)

654.476

654.476

480.000

330.000

3.756.579

4.076.000

5.712.374

5.712.374

5.236.835

907.043

980.052

1.500.000

1.450.000

1.281.461

1.492.430

1.600.000

2.900.000

2.900.000

2.633.200

680.000

680.000

800.000

1.000.000

1.000.000

Convenios con medios
de comunicación

6.400.000

6.400.000

3.400.000

3.400.000

3.087.200

Outros convenios

671.012

671.012

671.012

671.012

609.278

14.561.540

15.061.540

15.463.386

15.463.386

14.097.974

GASTOS

250.000

EN INVESTIMENTO DE CARÁCTER INMATERIAL

Campañas de normalización
Estudos e traballos de
investigación
Cursos e actividades
de formación
Proxectos de fomento
e formación dos centros
educativos non universitarios

TOTAL CAPÍTULO 6
Investimentos reais

CAPÍTULO 7
Transferencias de capital
A

SOCIEDADES PÚBLICAS

Consorcio Audiovisual de Galicia

-

-

120.000

120.000

120.000

Consorcio de Termigal

-

-

149.301

149.301

-

Consorcio de Planificación
da Lingua Galega

-

-

200.000

247.851

-

751.266

788.030

648.030

648.030

648.030

19.233

20.195

25.000

33.000

21.500

Real Academia Galega

60.102

60.102

60.102

60.102

60.102

Fundación Galicia-América

60.100

60.100

60.100

60.100

60.100

A universidades do resto
de España

125.541

131.819

145.000

145.000

186.400

Bolsas lectorados

272.240

288.575

No capít. 4

No capít. 4

No capít. 4

393.213

412.874

454.162

454.162

645.000

1.681.695

1.761.695

1.861.695

1.917.546

1.741.132

Total orzamento anual

19.830.935

21.887.891

22.931.621

23.247.547 21.531.377

Total orzamento anual
sen capítulo 18

19.830.935

20.584.559

21.328.467

21.390.710 19.479.984

A corporacións locais para formación
do persoal e normalización
lingüística
A

EMPRESAS PRIVADAS

A

FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FIN DE LUCRO

Universidades privadas

Ao exterior
A universidades e centros
do estranxeiro para a creación
de lectorados e centros
de estudos galegos
Total Capítulo 7
Transferencias de capital

8. Debido a que os orzamentos da Dirección Xeral de Política Lingüística en 2005 non incluían os gastos de persoal, pois estes estaban inseridos nos gastos globais de persoal da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, para facer mellor a comparanza amósanse os datos da Secretaría Xeral da
Política Lingüística entre 2006 e 2009 tamén sen ese capítulo 1 de gastos de persoal.
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houbo algúns cambios. Mentres antes esta liña de
axudas estaba dirixida ao financiamento de actividades que se desenvolvesen “en galego”, aínda
que os seus obxectivos non fosen normalizadores,
desde a nova SXPL indicouse que as actividades
deberían ser non só “en galego”, senón “para o
galego”, isto é, actividades normalizadoras, e que
ademais deberían estar dirixidas a fomentar o uso
da lingua galega nos ámbitos da infancia, da
mocidade, do tempo de lecer e das unidades convivenciais. Mais, abonda con botarlle un ollo ás
resolucións da convocatoria para decatarse de
que, en moitos casos, as entidades e actividades
subvencionadas ao final son practicamente as
mesmas: rotulación, documentación, cartelaría,
trípticos ou outra publicidade de actividades de
todo tipo (festas, actividades deportivas, etc.).
Ensino
Con respecto á colaboración cos centros de
ensino, aínda que con moitos aspectos por mellorar, houbo algúns avances destacábeis que non se
percibiron noutros ámbitos, pois modificáronse
algúns dos criterios de concesión de axudas aos
ENDL así como os prazos das convocatorias, que
permitiron unha maior previsión para a actividade destes equipos. De todos os xeitos, séguese
optando pola vía da subvención e non pola vía do
financiamento estábel. Ademais, con respecto aos
centros de ensino cómpre destacar tamén positivamente o asesoramento que recibiron os ENDL,
coa existencia dun gabinete central e catro provinciais, coa organización de xornadas e actividades de formación, coa edición de materiais para a
planificación lingüística e con formación sociolingüística para o profesorado desde os Centros de
Formación e Recursos.
En definitiva, con respecto ás accións consistentes na colaboración con entidades e sectores a
través de subvencións ou convenios seguiuse
exactamente o mesmo esquema xeral desde a
SXPL socialista que desde as DXPL populares,
con algúns pequenos cambios en métodos, prazos ou criterios (cambios non sempre para
mellor), pero sen abrir novas vías e seguindo coa
mesma relación de subvencións e convenios.

A difusión exterior
E, para finalizar coa análise das accións de política lingüística desde o goberno galego na lexislatura 2005-2009, facemos unhas anotacións sobre
a difusión exterior.
Volvendo ao acordo que PSdeG-PSOE e
BNG asinaron en xullo de 2005 sobre as bases
programáticas para a acción do goberno, lembramos que un dos puntos era, textualmente, “crea-
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rase unha institución para a promoción exterior
da lingua e da cultura en Galicia”. Non fai falta
dicir que este punto do acordo ficou no esquecemento, isto é, no incumprimento.
Esta institución, que non podería ser un organismo exclusivo da SXPL, sería a que tería que,
entre outras cousas, planificar, coordinar e profesionalizar os centros de estudos galegos no exterior
e os lectorados, ademais, claro está, doutras accións
máis vencelladas ao coñecemento de Galiza e á
difusión da súa historia e cultura polo mundo,
como o Instituto Camões para Portugal, o Institut
Ramon Llull para Catalunya ou o acabado de nacer Etxepare Institutua para Euskadi.
Mais, en vez da creación desa institución,
optouse por manter con exclusividade de competencias e en ir aumentando aleatoriamente unha
rede de lectorados na que, a pesar dos incrementos no investimento e nalgúns avances en
intentos de coordinación e formación, a falta de
planificación e a precariedade segue sendo liña
xeral.

Conclusións e propostas xerais
E, aínda que de xeito unhas veces implícito e
outras explícito ao longo do relatorio xa se foron
facendo algunhas conclusións e propostas, para
finalizar consideramos oportuno facer unhas breves conclusións xerais e dar tamén algunhas propostas de cara ao futuro. E facémolo dun xeito
claro e o moi conciso:
Cinco conclusións xerais da lexislatura
2005-2009
Aínda que ao longo da lexislatura houbo
algúns avances en política lingüística, estes quedaron moi afastados das expectativas e das necesidades que había no ámbito da normalización.
E cando a situación sociolingüística empeora e as
medidas non avanzan proporcionalmente a ese
empeoramento, realmente estase a recuar.
Aínda que se valora como algo positivo a substitución dunha dirección xeral por unha secretaría
xeral, manter practicamente a mesma estrutura, os
mesmos recursos e as mesmas accións fixeron que
os avances en política lingüística foran mínimos
con respecto ás anteriores.
Unha das carencias máis graves detectadas foi
a da falta de organismos técnicos de planificación
e, polo tanto, de persoal especializado. Esta grave
carencia condicionou na práctica a falta de planificación xeral con criterios técnicos e a improvisación de accións ao longo da lexislatura.
Aínda que os recursos destinados á política
lingüística non foron os suficientes, os mesmos,
só destinados para a normalización e non para
outras cousas, aplicados con outros criterios téc-

Cadro de evolución dos orzamentos de Política Lingüística en comparanza
cos orzamentos totais da Xunta 2005-2009
Capítulo/
concepto

Orzamento total

2005
PP

2006
PSOE-BNG

8.824.321.891

9.620.664.287

2007
PSOE-BNG

2008
PSOE-BNG

2009
PSOE-BNG

10.467.815.583 11.224.465.979 11.417.385.495

CAPÍTULO 2
Gastos en bens correntes e servizos
Incremento con respecto
ao ano anterior
Orzamento total anual
da SXPL
Porcentaxe con respecto
ao total do orzamento
da Xunta
Crecemento con respecto
ao ano anterior
Orzamento total anual sen
capítulo 1 da SXPL

-

+9,0%

+8,8%

+7,3

+1,7%

21.887.891

22.931.621

23.247.547

21.531.377

0,2247%

0,2275%

0,2191%

0,2071%

0,1886%

-

+10,4%

+4,8%

+1,4%

-7,4%

20.584.559

21.328.467

21.390.710

19.479.984

0,2140%

0,2038%

0,1906%

0,1706%

+3,8%

+3,6%

+0,3%

-8,9%

19.830.935

19.830.935

Porcentaxe con respecto
ao total do orzamento
da Xunta

0,2247%

Crecemento con respecto
ao ano anterior

-

nicos, cun cadro de prioridades ben estabelecido,
con políticas activas e participativas e cunha
acción transversal coordinada, poderían dar
resultados ben distintos.
Durante toda a lexislatura foi tónica xeral a
non consideración das demandas e propostas das
propias entidades implicadas na normalización.
Non se desenvolveron mecanismos de participación social nin sequera foros de debate, nin formais nin informais, para discutir propostas e
unir esforzos en política lingüística. Esa unilateralidade na acción provocou unha fenda nada
positiva entre a SXPL socialista e outros organismos e entidades implicadas na normalización
lingüística.
Cinco propostas xerais para o futuro
O goberno galego ten a obriga e responsabilidade de desenvolver unha política lingüística activa e participativa que teña por obxectivo o
incremento do uso e prestixio da lingua galega en
todos os ámbitos, e a SXPL ten que realmente
planificar, dirixir e coordinar a acción transversal
desde o conxunto da Xunta, polo que todos os
departamentos deben aplicar nas súas accións criterios coherentes e con obxectivos normalizadores
claros (a través das contratacións, subvencións, campañas, información, centros, publicacións, formación, etc.).

A Xunta de Galicia ten que destinar máis
recursos para a política lingüística. Consideramos que se debería chegar a un mínimo do 0,3
por cento do orzamento total da Xunta.
A SXPL debe dotarse dunha estrutura máis
completa, cun cadro de persoal moito máis
amplo, con persoal técnico especializado en planificación lingüística e con servizos específicos
para as diversas accións e demandas que require
o proceso normalizador. Debe facerse, xa que
logo, un claro investimento en formación de profesionais e en capital humano.
O Consorcio para a Planificación Lingüística
faise cada vez máis necesario. É imprescindíbel a
súa constitución, con obxectivos normalizadores
claros, con suficiente dotación orzamentaria, con
suficientes recursos humanos multidisciplinares e
cunha rede de centros territoriais distribuídos
por todas as comarcas.
Desde a administración deben artellarse
mecanismos de participación social e a SXPL
debe traballar da man con todas aquelas entidades e sectores implicados no incremento do uso e
prestixio da lingua galega en todos os ámbitos.
Sumar esforzos é imprescindíbel ■
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Pazo de Tor
LUZ POZO GARZA

Luz Pozo Garza foi fundadora da revista poética

Nordés (1964), que codirixiu nos inicios
con Tomás Barros. En 1975 fundou a revista Clave
Orión, que actualmente dirixe. Incluída na
Promoción de Enlace, comezou a súa obra poética
a partir da década de 1960. Son títulos da súa
ampla produción Ánfora (1949), O paxaro na boca
(1952); Últimas palabras/Verbas derradeiras
(1975), Concerto de outono (1981),
Códice calixtino (1986), Prometo a flor de loto
(1992), Vida secreta de Rosalía (1996)
e Memoria solar (2004), colectánea de gran parte
da súa obra poética e composicións inéditas,
As arpas de Iwerddon (2005), Deter o día cunha
flor (2009). Como ensaísta publicou
A bordo de “Barco sin luces” ou o mundo poético
de Luís Pimentel (1990), Álvaro Cunqueiro
e “Herba de aquí e acolá” (1991) e Galicia ferida
(A visión de Luís Seoane) (1994), Ondas do mar
de Vigo: erotismo e conciencia mítica
nas cantigas de amigo (1996). Cultivou tamén
o xénero teatral en Medea en Corinto (2003).
En 1996 ingresou na Real Academia Galega
co discurso Diálogos con Rosalía.

Pazo de Tor
Descalza paso sobre as formas
de soñadas promesas
paso a paso camiño nos días que se afastan
da rosa dos avós que me antecede
Alma miña que arelas?
O pazo esá pechado entre alcipreses
e sombras e paxaros en exilio
Ensoño aves incertas
Ollos abertos. Mans asolagadas
entre a lúa e a neve
Aire que me arrebata
Sol que alumea
Pedras que xa non saben
o nome da inocencia
As lámpadas queimaron os aromas
Carecen de visillos as fiestras...

▲

Alma miña que arelas?

Luz Pozo Garza, no Parque Güell,

Barcelona, primavera de 2008.
Fotografía: Olivia Tudela
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Oráculo

E finou o concerto das harpas

Contempleime no espello de materia sublime
e mireime na imaxe escindida
da condición humana:

... mais aquel vento lento tan lento
tan ferido de amor e delirio
ficou en suspenso sen saberes como

no nivel superior era a pedra solar
no nivel inferior era a rosa de púrpura

e o espello de materia sublime...
e o harpista adolescente...

Era a rosa do logro que permanece intacta
no centro mesmo da existencia

apenas se quedaba un distante matiz moi
moi lonxe
como un eco indolente
dunha harpa en devalo:

a palabra de amor nun paradiso
onde un amante asume pola primeira vez
a divina comedia
Eu quixen contemplar a miña flor de loto
e indaguei no vacío das cousas infinitas
e daquela advertín unha luz
que escribía no ser

as sorprendentes disonancias
e o scherzo en do menor
Nin a imaxe sequera escindida da Lúa
no eterno retorno
nin a música tan reverente do centro
das almas

sen palabras sen sombras
naquel fulgor inmóbil e dicía:
Todo é un indiviso como a alma e a vida
E ti es pedra solar e rosa púrpura
muller de ser e tempo

Misterio
Reflectida na choiva din voltas ás escuras
descalza polos vieiros enlamados
descalza
mais inda está pechado o meu pazo sen tempo
como un cofre de neve

E naquel intre contemplei a garza
en campo de azur
e era toda ouro puro e eu tiña a evidencia
das cousas valiosas e sacras

Unha luciña prende na torre desnortada
E devala unha música que non é deste mundo

e vin como voaba e subía subía
na luz sen alcance
tal un soño entrañable e perdido...

como unha alma ferida
como unha alma

e vin como entraba a garza envolvida
nunha luz moi fráxil

Sentareime nas noites sobre as pedras
cando as rosas da vida se achegan ó misterio
dos astros imprevistos

e sentín unha dor no costado dereito
e sentín unha agulla divina no meu corazón
e unha rosa de púrpura aleve brotaba da boca

mentres envolvo o espírito nas sombras
dun legado
que acaso me pertence como o sangue e a vida

e chorar chorei por min e por ela
e abrín as fiestras do pazo se acaso tornaba

Eu son a creatura que chama polas rosas
ás portas do misterio

e prendín candeas se acaso volvía
e fiquei toda noite descalza por non facer ruído
se acaso tornaba...

Todo se fai milagre na patria dos oráculos
e agardo o compromiso
de saber que aínda existo
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O voo da garza

Entra maio coas aves fuxidías
Para Pépe Caccamo

1

2

Entraba lentamente a mañanciña
e Maio entraba tan livián como unha ave:

... e ascendín a luz toda en vértigo purísimo
a me perder na insondable luz da alma

algunha cousa acaso de herbas puras
un algo de rubor nos vieiros do Pazo

e ascendía volátil e tan fráxil
como a propia existencia
e subía naquela ave triunfal
alucinada

chegábanos un hálito traspasado de brisas
como se respirásemos a través do soñado
E a brétema ti sabes é ceguiña
nunha actitude triste
xa se ía retirando

Eu vin que aquela ave
era toda a alma miña
que avanzaba intensísima
e me alzaba e levaba

mais inda adormiñaban
as leves ousadías dunha neve en devalo

e doían as últimas feridas
e nos ollos doían de materia solar
as incisivas bágoas

E súpeto unha ave como un lóstrego
emprendeu a fuxida
de cara a nin se sabe do absoluto increado...
alma miña que arelas?

E chorei nun espazo absoluto
pola terra en penumbra
E chorei nun espazo absoluto
pola terra ferida
sen patria
E chorei no esplendor daquel topos uranos
E chorei polas aves de Maio que levan as almas
E chorei polas sombras e os seres e as formas
deste val continxente de lágrimas
E chorei polo amor as creaturas
como un Bodhisattva
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25 segundos
XO S É M . PAC H O B L A N C O
25 segundos - Relato

V

Xosé M. Pacho Blanco. Ourense, 1974. É avogado
e profesor na Universidade de Vigo.
No eido cultural, é colaborador da Fundación Vicente
Risco. En 2008 obtivo o Premio Torrente Ballester
de narrativa coa súa primeira novela, A choiva do

.

mundo

Fotografía do autor: Silvia Colmenero

inte e cinco segundos é o tempo que dura unha imaxe,
unha evocación, no noso cerebro.
Chámome Xurxo Borrazás e non son escritor. Hai
moito tempo que mudei de nome, cando de cativo emigrei coa
miña nai para París. Acababa de morrer meu pai, e ela decidira irse a traballar a Francia. Viñeramos de Vilaboa, unha
pequena aldea de Allariz, e en canto chegamos a miña nai colocouse xa de porteira na rue d’Ulm, preto do Panteón.
E digo que mudei de nome cando a miña nai me levou para
París con nove anos, porque foi nesa cidade onde coñeceu o seu
segundo marido, a Jacques Perec, co que casou. Eu nunca me
sentín marxinado polo meu pai de adopción, de feito, recibín a
mesma educación que o resto dos seus fillos. Sería estrita e
absolutamente libertaria. Co paso dos anos acabei sentíndome
francés e compartindo o seu imaxinario case como alguén nacido en Versalles. Todos sabemos da capacidade de mímese dos
galegos, da capacidade de adaptación como xeito de supervivencia. Así, ata afrancesei o meu nome, de Xurxo pasei a chamarme George.
Por que lembro agora isto, en lugar de escribir unha novela? Non sei, se cadra porque decidín marchar. Descansar, por
fin, da miña propia vida. Do éxito, da felicidade e da miña
enfermidade que dende hai anos xa era terminal. E nos momentos de mudanza, todos, todas, volvemos ás raíces. O cerne
do noso ser propio, aquel de cando vías pasar a vida sen dor,
sen erros, sen infelicidade.
Eu, xa vos digo, decidín marchar. Deixar París e buscar un
lugar onde a choiva non formase parte do escenario cotián,
onde o ser feliz non sexa un mal necesario para a sociedade.
E ser un perfecto descoñecido, aínda que un escritor non é
un deportista; se cadra acabades de cruzarvos con Milan
Kundera ou con Graham Green se estivese vivo, e non o sabedes. E que mellor lugar que Brasil, que o Río, como eles lle
din, para pasar os anos finais da miña vida? Recuperar unha
lingua irmá que está encordada na miña memoria dos paraísos perdidos, cos praceres máis sinxelos e máis primarios. Alí
estiven a vivir dende o tres de marzo de 1982, ata hoxe que
decidín volver para despedirme dos meus.
Pero eu non quero falar da miña vida. Quero falar doutras
cousas. O outro día lin que o noso cerebro emprega as mesmas
terminacións nerviosas para os acontecementos que consideramos pasados, para a memoria, que para os futuros. Daquela, se
queremos pensar na cama na que nos deitaremos dentro dun
ano, evocamos unha cama do pasado; e se queremos pensar
nunha muller ou nun home que nos gustará dentro de dez
anos, estaremos a pensar na muller ou no home que nos gustou no pasado.
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Así funciona a nosa mente, como unha gran farsante, como un obxecto cínico, se a
nosa mente puidese ser un obxecto, e os obxectos puidesen ser cínicos. Porque os seres
humanos non somos capaces de mudar de opinión. O cerebro non nolo permite, inhíbese. Pola contra, os monos si que poden mudar de opinión. Concluiremos logo, que un
convencido demócrata coma min pode pensar que a guillotina é unha opción que non debe
ser descartada como o instrumento no debate social e democrático. Este e non outro foi
o pesado e afiado argumento para convencer a Francia para que deixase de ser monárquica. Caso contrario, o único xeito de que un país deixase de ser monárquico sen cortarlle a cabeza aos seus cidadáns, sería que os seus cidadáns fosen monos e non homes e
mulleres. Preguntas, provocacións, ideas e… moi poucas respostas, é o que levo desta
vida.
George Perec, antes coñecido como Xurxo Borrazás, calou un segundo. A verdade é que
non estaba afeito a viaxar en avión. Ademais un voo transoceánico non é o mellor para un
señor da súa idade e enfermo, aínda que sexa un Airbus AF-447 un dos modelos máis confortábeis da actualidade.
Pero ese silencio dun segundo alongouse moi, moi a modo no tempo, ata se converter
en vinte e cinco veces un segundo. Nese espazo, George Perec, antes coñecido como Xurxo
Borrazás, deixou que os pensamentos e as ideas voasen ceibes pola mente dos que lían estas
liñas. Aínda que ningún de nós estivera alí. De feito, as palabras endexamais foran escritas.
As palabras, as ducias e ducias de palabras, foran baleirándose sobre o Atlántico, ata que o
texto que nunca fora escrito deixou a George Perec sen palabras.
NOTA ACLARATORIA: Vinte e cinco segundos é o tempo que durará esta sensación,
esta imaxe no voso cerebro. Podedes cronometrala.

25 segundos - Novela
Un
sto non é unha novela. Quero aclaralo antes de nada para evitar malos entendidos. Isto
son as anotacións dun personaxe que quere escribir un libro. O personaxe chámase
Xurxo Borrazás pero podía chamarse M., ou K. ou como queirades. Nós, á fin, sabemos
que os personaxes están feitos para ser escritos ou, se cadra, para ser lidos, pero evidentemente, os personaxes non poden escribir. En opinión de Xurxo si, pero todos sabemos no
máis íntimo que non é certo. Posibelmente sexa un invento dun escritor desalmado para
sementar en todos nós interrogantes.
Isto é un diario de historias, chamádelle como prefirades, pero insisto, non é unha
novela. Son historias que me teñen acontecido na miña vida. Alguén pode pensar que son
ficción, pero son tan reais como todo o que vedes cos vosos ollos. Ningunha é inventada,
e a maioría delas aínda terán que pasar. Pero tanto ten. Neste espazo baleiro, o que manda
é a dama negra, ou o desasosego. Os tentáculos do demo, dos homes e das mulleres que
agora están a ler as follas que foron escritas en papel nun caderno vello. Son os vosos brazos e a vosa mente a que apreixa no máis fondo, o medo.
Como o medo de M. o día que na súa casa apañou a pistola do caixón do moble da sala
e nun segundo cargouna e quitou o seguro. Estaba convencida de que vira alguén na fiestra da planta baixa da cociña. Unha sombra, unha palidez sobre o brillo do vidro. Con seguridade, apuntou ao cristal xusto no intre en que todo se detivo. E apertou o gatillo coas dúas
mans e, sen pensalo, disparou.
Pero a pantasma xa non estaba alí. Saíu da cociña cando aínda na súa mente resoaba o
eco dos cristais estalados contra o aceiro. Polo menos, nese momento non sentiu esa presenza desacougada. Se cadra porque non podía pensar. Colleu o teléfono e pechou a porta
do salón, como se o feito de se pechar fixese que non puidese acontecer nada malo, que estivese máis segura.
Sentou na cadeira de coiro e agardou mentres as mans que dispararan a pistola agora estaban apreixando con forza a súa cabeza. Un segundo, dous segundos, tres segundos, ata vinte
e cinco. Pero ningún espazo está pechado, ata os máis seguros son apenas un soño, unha evocación do que non pode ser. Ninguén está seguro en ningures, porque cando ficamos sós,
levamos sempre as nosas pantasmas.
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Pero M. non o podía saber. M., a muller dos ollos marróns, tampouco puido oír o berro
sen voz da súa gorxa, nin sentir a desesperación final, cando a imaxe que vira detrás da fiestra volvera outra vez cravárselle nos ollos. Ela sempre estivo alí, engaiolada na súa cabeza,
ata a derradeira respiración que xa fora inconsciente, cando todo rematou.
Agora, sen decatarnos, esa imaxe ficou prendida tamén de nós, ceibe, e activa como un
mísil scout que aparece neste silencio para perseguirnos dende os ollos baleiros que asexan
detrás de nós.
Dous
Por iso dicía que aínda que digan que isto non é unha novela, para min si que o é, porque agora, detrás de nós, cando deixemos de ler, ficará un ronsel de historias inconclusas,
de palabras que se espallan con cada persoa, dende hai moitos, moitos anos.
O big bang é a historia do universo e o comezo.
M. é todas as historias e o comezo. Ou se cadra todo se reduce a Xurxo.
Tres
Hoxe volveu chover na cidade, dixo en voz alta Xurxo. Levaba moito tempo sen caer
auga deste xeito. E porén, contra o cristal, non golpeaban as pingas da choiva. Soaba estraño. Doutro xeito. Case como se un miúdo torrente esvarase polo lateral da casa.
E agora na noite, tras chover todo o día, só se percibe o bruír da auga. Leva once horas
seguidas caendo.
Catro
O ruído converteuse en obsesión. Levanteime e o día semella enrugado tras a tebra da
mañá feita de todas as pingas do mundo.
Estou canso, pero segue chovendo. Vinte e catro horas chovendo.
Cinco
Agora sei que non vai deixar de chover. Perdín a conta do tempo que resta. Só consigo
oír un rumor xordo que está aí. Corenta e oito horas, setenta e dúas horas, noventa e seis
horas.
E o silencio deixou de ser. E agora xa non vexo a choiva, xa non a oio, e comezo a sentir a súa humidade. Movo o nariz buscando a fonte. Pero isto non é unha fonte, é unha
gran fervenza que me rodea por todos os lados. Humidade seca que se mete por entre o aire
que respiro e enchoupa todas as súas moléculas.
Agora sei que vai seguir chovendo.
Seis
Unha semana seguida, dous meses, un ano chovendo inmisericordemente. E eu agora
non vexo ren, non oio a choiva, nin sinto a auga. Só esfregando a lingua e os beizos contra
si noto un padal salgado e estraño.
Saio a dar unha volta por fóra da miña casa. O mundo esmoreceu, e agora ninguén fala.
Estamos todos calados e as palabras vanse perdendo nalgún lugar, porque non hai nada. Só
a casa.
Perdín a conta do tempo que leva caendo auga do ceo, e esta mañá sentín unha presenza estraña. Estou preparado para o final. O meu corpo estase a converter nun fluír.
Hoxe, detrás do cristal vin unha muller que non coñecía, na miña casa. Isto remata.
Xa non fica nada.
Nin palabras.
Xurxo B.
Sete
A casa de Río de Janeiro non volveu ser habitada. A xente da rúa dicía que habitaba a
pantasma dun escritor francés.
Pero eu non creo en pantasmas.
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Arquitectura
literaria
SHAKESPEARE

DESTILADO

Xesús Constela
Galaxia | 2008 | 186 páxinas

on é ningún segredo que a
obra literaria de Xesús Constela ata o de agora achega á
recente literatura de noso unha
visión novidosa, apoiada no elemento fantástico. Esa visión era xa
a daquel primeiro libro seu titulado
As humanas proporcións, onde os
distintos relatos descubrían ángulos orixinais nas realidades cotiás.
Viría logo unha novela destinada
ao público xuvenil, Libro das alquimias, na que o elemento fantástico
era posto ao servizo dunha trama
de raigame histórica. E apenas un
ano despois sae á luz o seu terceiro libro, Shakespeare destilado,
novela merecedora do Premio García Barros na súa edición do ano
2008.
Esta última novela de Xesús
Constela constrúese baixo a forma
do longo monólogo que un alcólico
sen nome lle dirixe a un oínte plural que o mesmo pode ser un grupo
de amigos na barra dun bar que o
conxunto dos lectores que lemos o libro. Axustada e coherente, a voz
do bébedo narrador irá deluvando
dun modo fragmentario e discontinuo as historias do Willy, un amigo
fosco e solitario que vive enclaustrado no seu piso, dedicado a construír unha minuciosa maqueta que
pretende ser espello e símbolo do
mundo real. A relación entre o
Willy e o narrador (convertidos
nunha especie de Quixote e Sancho
Panza) configúrase sobre a base
das visitas que este último fai á
desleixada casa de aquel para pasaren o tempo bebendo gin tonics
mentres o Willy fala todo o que lle
vén ao maxín. O ignorante narrador, contaxiado polo estilo verbal
do seu amigo, transmítenos así a
peculiar circunstancia e o carácter
dun personaxe, o Willy, que se
ergue coma un engaiolante conta-
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dor de historias, culto e viaxado,
ao tempo que irascible e caprichoso. Coñecedor e asemade re-creador da escura vida de Shakespeare,
a figura do xenio inglés exerce un
poderoso influxo en todas as creacións imaxinativas do Willy. Shakespeare convértese no tótem
arredor do cal xira toda a súa fabulación, desde a máis puramente
especulativa de inventarlle unha
vida con múltiples detalles, ata a
de contextualizalo coa creación da
maqueta e a existencia dos dous
personaxes que decide imaxinar
dentro desta, unha parella de
amantes formada por unha moza
universitaria e mais un policía de
mediana idade.
Se unha das principais cualidades da Literatura é a de borrar os
límites da realidade, convertendo
en verdade todo canto toca, con
independencia da orixe dos materiais empregados, Shakespeare destilado é a demostración explícita
dese presuposto. A feroz ironía do
monólogo e a disolución do seu
discurso como un efecto consubstancial ao punto de vista adoptado,
permite poñer nun mesmo plano a
verdade e a mentira, as referencias
culturais auténticas e as apócrifas.
Liberado da concatenación narrativa tradicional, o descurso tórnase a
miúdo excurso e a coherencia da
voz narradora sostén todo tipo de
reflexións a propósito dos temas

máis variados. Neste senso, as furibundas sentenzas coas que o narrador arremete contra todo o
afectado e convencional que ao seu
xuízo hai na sociedade, ao igual
que o humor corrosivo e estrafalario que manifesta, contribúe xa
desde as primeiras páxinas a crear
o clima de disolución moral e
material que propiciará logo o desenvolvemento da alucinada historia do Willy.
Unha historia que semella
extravagante, pero que en si mesma agocha unha metáfora do escritor, así coma unha alegoría do
propio proceso creativo, simbolizado na construción da maqueta.
O personaxe do Willy érguese en
parodia e paradigma no que conflúen as principais características do
artista xenial: o arrebato da idea
creadora, a súa consagración a realizala, a inadaptación esencial ao
medio, a incomprensión circundante, mesmo a irascibilidade que
toma na súa relación co narrador as
formas do desprezo. O Willy é un
desastre como ser social, pero en
cambio domina todos os resortes
das historias que conta. Ten o
poder da imaxinación e da palabra
a través da cal esta se transmite, e
baixo os seus efectos é quen de
impoñer unha realidade construída
ao seu antollo. Mesmo ás veces
non lle importa expoñer a urdime
dos seus relatos á vista do oíntelector, nunha arriscada reviravolta
metaliteraria que apunta á propia
xénese do proceso creativo. Tal
sucede, por exemplo, cando fala da
descendencia de Shakespeare e
nunhas poucas liñas atribúelle tres
fillas e logo só unha filla e despois
uns xemelgos e máis tarde unha
proxenie numerosa. O significativo
do caso é que a historia resulta
perfectamente verosímil en calquera desas variantes, apenas suxeridas. Como resulta crible toda a
historia da parella de amantes,
malia que desde o principio sabemos que se trata de dous bonecos de plastilina construídos na
maqueta.
Un dos trazos distintivos da
obra de Constela é xustamente que

as súas historias se converten a
miúdo en reflexións sutís acerca do
poder da imaxinación. Na presente
novela esa característica está
incluso máis acentuada ca nas
anteriores, malia que o ángulo
desde o que se contempla tal poder
variou considerablemente. En efecto, se nos dous libros anteriores
había unha concepción un tanto
reverencial e sacralizadora da imaxinación, en Shakespeare destilado
predomina en cambio unha visión
moito máis crítica e aceda, baixo o
manto da sátira desapiadada. O cal
creo que denota no autor tanto un
proceso de maduración da súa persoal concepción literaria coma un
dominio moito maior dos seus
recursos, que nesta novela acadan
a súa mellor realización literaria
ata o de agora. A novela xoga continuamente coa convención básica
da credibilidade lectora, desde o
arriscado punto de partida de contar unha historia que sabemos que
sucede no ámbito dunha maqueta,
ata o de ser contada por un narrador que a miúdo cuestiona o propio
relato que nos transmite. O mérito
radica en que a historia mantén
toda a súa forza persuasiva a pesar
deses presupostos, transformándose nunha sorte de autorrefutación.
O lector perde a inocencia fronte á
convención narrativa que fai descansar o poder de persuasión no
enfiamento dunha historia. Mais a
engaiolante voz do narrador innominado, a radical sinceridade que
transmite en cada un dos seus
arbitrarios e persoais xuízos, paradoxalmente, remata por reforzar a
propia convención. E ao lector,
definitivamente enfeitizado pola
súa maneira de falar, o que lle
importa de verdade é seguir oíndo
unha páxina tras outra as estrafalarias ocorrencias que o narrador
nos conta nesta novela divertida,
lúcida e irreverente ■ Xosé Monteagudo
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O recendo do
mundo
VIAXES

DO CORAZÓN.

DIARIO

ÍNFIMO

Xosé Manuel G. Trigo
Galaxia | 2008 | 108 páxinas

mundo recende nos detalles
da memoria e na vivencia
sensíbel de cada instante,
entre o Morrazo —maiormente
Meira e a illa de Samertolameu— e
as terras de Compostela, co seu
centro expansivo en dirección a
Bertamiráns, onde Xosé Manuel G.
Trigo ten casa e xardín tan garimosa e elegantemente construídos
como as arquitecturas da súa prosa
singular, que nos vai chegando en
dosificada entrega e que eu espero
sempre con ansiedade. Logo das
coleccións tituladas Extintos básicos (1998) e Reserva especial
(2004), dúas monografías de inimitábel discurso fronteirizo, as Viaxes
do corazón trazan o rumbo do
calendario, o das horas vividas ao
longo do ano 2007 en rexistro de
diario moi especial. Ou sexa: especialidade da casa, esa calidade de
páxina xusta, hipersensíbel, temperadamente irónica, tenra pero
sen derivas de exhibición sentimental; a ollada culta e viva do
gourmet que nos libros anteriores
celebraba flores, árbores, adegas e
praceres do viño e agora, no íntimo
Diario ínfimo deste novo itinerario,
testemuña en rexistro de consciente voz natural a aventura profunda
do tempo e da nostalxia.
Trigo fai literatura universal
desde a experiencia concreta e
datada, cos aparellos dunha cultura
que non precisa marcos territoriais
pero que se move en dirección contraria ás rutas da que el mesmo
chama literatura neocosmopolita,
globalizada, destinada a lectores
clónicos. “Fai un mundo pequeno,
rapaz, díxome un día miña avoa.
Agora vexo que grande empresa é
isto de facer un mundo pequeno.
Agora vexo o importante que é conseguir a breve e epicúrea colección
do que é esencial”. Viaxes do cora-
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zón organiza, efectivamente, unha
colección de esencias concentradas, o recendo do mundo tal como
pode ser percibido na umbría da
Carballeira de Bronlle, nas beiras do
río de Reibón, de acampada nas
praias de Hío —cando a vida parecía un conto de Jack London— ou
nos matices do viño que alimentaba a conversa no Bar Chiquito:
“Pechou o Bar Chiquito e é coma se
fose a fin dunha civilización”.
Un mundo, unha civilización
que atinxe a estatura da esencia e que,
por tanto, sobarda os lindes da referencia espazo-temporal, do motivo
vivencial transformado en literatura,
maniféstase a través dos planos de
detalle. É o panorama do microcosmos ampliado e transcendido en
proporción de macrocosmos, paisaxe de obxectos humanizados (“Unha
das plumas estilográficas da miña
colección enfermou”) que convocan
a memoria da tradición vangardista,
sobre todo a da aquela outra prosa
fronteiriza e universal, a de Ramón
Gómez de la Serna, vía aberta en
dirección ao discurso de Francisco
Umbral, querenza expresa do autor
de Viaxes do corazón cuxa pegada,
non obstante, non resulta localizábel na súa obra.
Da nai (persoa e personaxe de
fundamental presenza no diario

vivido e no texto deste Diario ínfimo) acaso herdou Xosé Manuel esa
capacidade para a “observación
humorística da realidade” con que
o fillo a caracteriza na páxina
correspondente ao 26 de febreiro
de 2007. A ollada de humor equilibrado e culto tempera, pero non
disimula, a confesión da dor e a
declaración crítica ou desencantada. A perspectiva de discreto
escepticismo que preside a visión
epicúrea (máis apolínea que dionisíaca) de Trigo sérvelle para evitar
sen esforzo calquera tentación de
pronuncia enfática ou solemne,
calquera sorte de desviación por
vías de minimalismo sentencioso
e aforístico, ese timbre estridente e
inaturábel con que adoitan modular o seu vaidoso soliloquio moitos
diaristas. O seu é, por natureza do
estilo humano e por vontade de
escritor e de lector experto, un discurso de aparencia espontánea,
quebrado en suxestións elípticas,
aberto en calidades maiormente
sensitivas, apenas conceptuais.
Moi sutil resulta, por exemplo, o
deseño evocativo da experiencia
erótica infantil e adolescente, que
se vai dosificando en diversas
entregas do diario ao xeito dunha
breve novela fragmentaria. É a historia esencial —universal— do primeiro abraio de amor, fiada ao
longo das páxinas de Viaxes do corazón como motivo reiterado e como
significado que consolida o sentido e a intención literaria do libro,
alén da función emocional de
colleita de vivencias e lembranzas
que tamén cumpre.
A etapa destas Viaxes do corazón correspondente ao ano 2007
—hai rexistro escrito e inédito, de
momento, doutras anteriores e en
marcha o das posteriores— conclúe nun epílogo titulado “De
remate”. Na conclusión deste itinerario parcial confesa o autor: “Gústame ler libros que me deixen fame
de libro”. O de Xosé Manuel G. Trigo
pertence a esa familia bibliográfica. Alimento intenso de alta cociña
que deixa moi bo sabor de boca ■
Xosé María Álvarez Cáccamo
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Comicidade sutil
A

VERDADE COMO MAL MENOR

Xosé Luís Martínez Pereiro
Galaxia | 2008 | 132 páxinas

’A verdade como mal menor,
obra coa cal Xosé Luís Martínez Pereiro gañou a edición
de 2008 do Premio de Narrativa
Breve Repsol, afirmaba o xurado na
entrega do premio: “A agradable
lectura que proporciona o libro
débese, en gran parte, á fina ironía
que desprende do seu conxunto e
ao humor, ás veces corrosivo, propiciador de sorrisos cómplices”,
salientando a viperina vea cómica
que impregna a obra. Con todo,
cómpre subliñar que ese ton xamais excede límites calculados,
polo que nunca se chega á hilaridade, en tanto que a comicidade oscila entre o sutil e o obsceno; efecto
que cabe imputar á experiencia do
autor nos campos da escrita e do debuxo humorístico.
O libro está composto de corenta e cinco pequenos relatos, ao
xeito de breves comentarios ficcionais, que abordan un vasto espectro temático —dende a relación
entre o tamaño do nariz masculino
e os dotes sexuais, até o comportamento copulativo da mosca Drosophila melanogaster (popularmente
coñecida como mosca das froitas) e
as peculiaridades picantes de franceses ilustres. A través desa síntese, pódese percibir que a escrita de
Martínez Pereiro incide incesantemente sobre as inquietudes sexuais
humanas, sen condescender con
pudores ou moralismos. Mais ca
iso, algo que comunmente se
entrevé no libro é unha concepción
antropolóxica particular consonte
coa cal cada xesto humano oculta,
nalgunha medida, un impulso lascivo. Hai niso un elaborado xogo
ficcional que pode levar aparelladas dúas lecturas opostas: dun
lado, a irónica desconstrución
dunha certa tendencia a supervalorizar a presenza daqueles elementos
na constitución da subxectividade;
doutro lado, o recoñecemento
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explícito de que, tras cada feito
humano, hai un chisco de perversidade. Non se espere, con todo, ningunha confusión de intencións do
autor: Martínez Pereiro fai as preguntas, mais rexeita as respostas.
De xeito igualmente obsesivo,
abunda no texto unha permanente
preocupación co coñecemento —ou,
máis propiamente, cos límites e
coa validez do acto de coñecer.
Martínez Pereiro o mesmo formula
cuestionamentos (cuxa irrelevancia
é sempre flagrante) como se dedica a abordar por medio de eruditas
citas extraídas de tratados filosóficos, fontes históricas e obras científicas reais ou imaxinarias que,
conducindo ás máis disparatadas conclusións, destilan un hunor cáustico e corrosivo. Trátase dun
procedemento que ironiza unha
certa luxuria da erudición, en que o
gozo deriva, evidentemente, da
vaidade: é como se cada nota a pé
de páxina e cada escura referencia
compuxesen un crescendo en dirección a un orgasmo que vai máis alá
das fronteiras intelectuais; iso,
claro, de asumirmos que tales fronteiras efectivamente existen —algo posto en xaque todo o tempo
polo autor—. Así, espido polo inclemente ollar do sarcasmo, o home revélase sometido a impulsos
tan primitivos que o título da obra
xustifica de xeito pleno: de feito, a
verdade é un mal menor se o que

motiva cada xesto dos seus buscadores e defensores non atinxe
moito ao racional. Máis valería
enxertar o mal maior, a saber, esa
chea de instintos primitivos que
son o que á fin determina o comportamento humano, unha cuestión que, sen dúbida, podería
orixinar un voluminoso tratado,
cheo da erudita lascivia denunciada pola pluma de Martínez Pereiro
■ Henrique Marques Samyn

Serendipias
O

XARDÍN DAS PEDRAS FLOTANTES

Manuel Lourenzo González
Xerais | 2008 | 194 páxinas

a literatura galega hai verdadeiros mitos sebastianistas.
Algúns son máis agardados
ca outros, pero hai dous que sempre sobrevoan: “a gran novela galega” e o “best-seller galego”. Nun
bo dicionario sobre “mitoloxía literaria” non deberían faltar como
acepcións distintivas. Pola miña
parte, tan só quería presentar a
candidatura do último Premio Xerais, O xardín das pedras flotantes,
a formar parte do elenco de posibles best-seller.
Nela cohabitan credenciais
prototípicas destes prebes narratolóxicos: un fondo de historia de
amor ao estilo Tristán e Iseo cunhas pingas de Necronomicón con
vocación de batedor de ás caótico.
Secasí, non vai en desmerecemento da calidade da obra: a cultura é
de masas. Por sorte, a novela ten
moitos pés en moitos lugares,
tanto literarios (Poe, Lovecraft,
Cunqueiro, a tradición oral, o malditismo…) coma de índole filosófica (o azar, a falacia narrativa das
causas e consecuencias, lóxica
fronte fantasía, adolescencia versus mundo dos adultos…).
Esta amálgama temática casa
coa enxurrada de historias que se
amorean ao longo dos capítulos,
das cales algunhas medran de seu
en batume.blogspot.com. Precisamente, a montaxe multidireccional
dálle unha sólida consistencia a
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este proxecto narrativo, moi próximo ás aspiracións de globalidade
das sagas islandesas. Xunto coa
habelencia estilística e unha prosa
áxil carente de estridencias, fai que
se manteña un sabor penetrante no
decorrer das case 500 páxinas. Non
obstante, o ritmo da fábula ten
altos e baixos, xa que nalgúns
momentos semella unha versión
trepidante de Orlando.
Resulta unha novela de punto
de vista, da ollada de Simón que se
metamorfosea nun John Locke
actualizado pola teoría do caos.
Boa parte do tapiz da novela esta
baixo o dominio da refracción das
súas teimas. Así e todo, o impresionismo de pingas expresionistas
non monopoliza todo o volume.
Existen contrapuntos que problematizan a perspectiva dominante.
Nesta liña, a introdución da terceira persoa no marco discursivo abre
un laño polo que se enxerga a confrontación entre o pensamento de
Anabel e o de Simón —entre
outros temas—. Percute de fondo a
vella discrepancia entre o adaxio
cartesiano, “cogito, ergo sum”, e a
apropiación sensualista de Bernardin de Saint-Pierre, que malevolamente o transformou en “sinto,
logo existo”. Mágoa que non se
aproveiten esas fendas para amosar
un Simón máis multipolar, que
dubide do seu código filosófico,
como sucede cara ao final. Pero,

insistindo, a diferenza entre os feitos e a súa enunciación —pasados
pola memoria, abofé— apenas hai
marcas das contradicións inducidas
polo paso do tempo.
Do namoro polo racional de
Simón xorden pantasmas, ás veces
kafkianas de todo: a vida está ligada a unha rede de causas e consecuencias. De socato, bótasenos
enriba o clásico “somos libres ou
máquinas de memes á deriva?” Esa
necesidade de buscar un fío condutor que ligue distintos lances, o cal
leva Simón a abrir o espectro temporal dende hai 94.000 anos ata o
2006, é a maneira lóxica para se
protexer contra o aleatorio, manter
a ilusión de control. Ora ben, se o
azar intervén —un chisco ou
moito— nas nosas decisións,
daquela que nos queda como individuos conscientes?
E para rematar: quedaría coxa a
recensión, aínda que deixo fariña
no fardelo, senón fixese fincapé no
acto terapéutico e memorístico da
novela. Terapéutico, porque o contido das palabras curan; e memorístico pois o protagonista ofrécenos
un xardín da fraga do “real” en que
ordena as súas lembranzas en analoxía coa consistencia das rochas.
O peso central da memoria fai pasear a quen le sobre o gume dos
seus pecados, ao punto de que se
ten a sensación de dúbida sobre o
que nos conta. Certo é das discordancias que hai entre o que se lembra e o que despois é, sen memoria
non existiriamos como persoas
individuais, malia que ás veces o
mundo estea nunha permanente
síndrome de Korsakov ■ Gabriel
Pérez Durán

Unha grande obra
da literatura
universal
NON

ME DEIXES NUNCA

Kazuo Ishiguro
Galaxia | 2007 | 420 páxinas

papel da tradución no sistema literario galego está a
adquirir unha grande importancia nos últimos anos. Ao labor
de editoriais xurdidas expresamente para a publicación de obras da
literatura universal verquidas ao
galego hai que sumar a existencia,
en editoriais máis clásicas, de
coleccións dedicadas á mesma
empresa. A relevancia desta tarefa
de tradución para a normalización
do noso idioma e a nosa cultura xa
foi sobradamente sinalada e está
presente, dun ou outro xeito, nos
escritores da Xeración Nós, en
Piñeiro e na xeración de Galaxia ou
en personalidades vivas da cultura
galega actual, que se significaron
nunha defensa da centralidade dos
traballos de tradución, aos que
mesmo se lles atribúe un estatuto
creativo. Pero o pracer de acceder á
literatura universal en galego
acada unha meirande intensidade e
é especialmente significativo
cando as obras traducidas teñen o
nivel literario de Non me deixes
nunca, unha desas novelas capaces, por si mesmas, de consolidar
definitivamente a un escritor. Esta
obra recibiu un galardón ao que, a
xulgar por algúns dos seus textos
premiados, haberá que estar moi
atentos nos vindeiros anos, o Premio Novela Europea Casino de Santiago 2006, que veu sumarse a
outros recoñecementos posteriores
á publicación do orixinal inglés en
2005. Da moi coidada tradución
cabe salientar, neste caso, o ben
resoltos que están os usos fraseolóxicos.
Malia a súa extraordinaria cualidade, non podemos considerar a
publicación de Non me deixes
nunca como unha sorpresa. Kazuo
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Ishiguro gozaba xa da popularidade
que lle outorgara unha magnífica
adaptación cinematográfica dunha
novela anterior, The Remains of the
Day (1989). As dúas obras comparten o feito de seren novelas premiadas, mais tamén certas pautas
narrativas que as elevan á condición de gran literatura. Cómpre
salientar, entre elas, a capacidade
para transmitir sentimentos dun
xeito moi sutil, a profunda caracterización psicolóxica de personaxes
que se afastan do convencional e
unha grande atención aos detalles,
que conseguen dotar de suspense e
interese a accións e elementos
mínimos da vida cotiá.
En Non me deixes nunca a
narración en primeira persoa —da
que o autor xa se servira en The
Remains of the Day e outras das
súas novelas— focaliza o narrado a
través dos ollos dun personaxe que
se nos vai agrandando, que se nos
revela na súa extrema sensibilidade, na súa asombrosa capacidade
de empatía e humildade, na súa
percepción dos aspectos máis sutís
das relacións humanas. Na novela
formúlanse problemas éticos que
entroncan coa tradición distópica
representada por Un mundo feliz de
Aldous Huxley, mais os debates
morais que se presentan nunca
converten a obra en novela de
tese, nin dilúen o interese pola
situación narrativa concreta, senón

que é a emerxencia do terríbel no
medio da cotianeidade dos outros
elementos da narración o que produce un maior sentimento de
horror e un certo efecto alegórico
que nos obriga a preguntarnos en
que medida, malia o tráxico da
situación dos personaxes, é a súa
condición tan distinta da nosa propia, de seres humanos que han de
reconciliarse coa súa caducidade.
Neste sentido, Non me deixes nunca
fainos pensar en Blade Runner,
outra obra de ficción científica que
na memorábel adaptación cinematográfica xogaba igualmente a
sinalar o que de común había entre
o ser humano e os replicantes que
se enfrontaban á falta de liberdade,
ao utilitarismo e á brevidade das
súas vidas.
A pesar do carácter hipotético
e irreal de parte das formulacións
da novela que, como dicimos, se
adentra no terreo da distopía e
mesmo se aproxima á ficción científica, hai tanta forza na narración
e lógrase un efecto de tal realismo
que se produce unha fonda impresión de vida que transcorre ante os
nosos ollos. De feito, tamén se
pode percibir unha relación intertextual con toda a tradición
británica de obras que recrean a
infancia dos protagonistas en institucións educativas e que teñen
como referente Jane Eyre. Pero ningunha das tradicións narrativas
coas que entronca encerra totalmente a novela, que adquire
unha fasquía totalmente individual. A forma de asumir a perda por
parte da protagonista está chea de
dignidade, porque a hipérbole está
ausente nesta novela que se decanta máis ben do lado do understatement, da atenuación, unha
actitude narrativa e vital que arrastra o tópico de ser caracteristicamente británica e que, aquí,
constitúe unha virtude narrativa
que nunca cae no estoicismo ou na
anestesia sentimental.
Algunhas interpretacións da
novela atribuíronlles aos personaxes un exceso de resignación, de
ausencia de rebeldía ante unha
situación manifestamente inxusta,

chegándose mesmo a falar, nalgunha
recensión sobre o libro, das “vidas
fracasadas” como un aspecto compartido con The Remains of the
Day. Nada máis lonxe, desde logo,
da nosa lectura, porque esa suposta falta de rebeldía aparece diluída
polo efecto de proximidade con
respecto á situación dos personaxes, moito maior do que un podería
pensar nun principio. Por iso non é
estraño que tamén eles recorran a
crenzas míticas en busca de consolo e que existan moitos outros
paralelismos que fan deles seres
humanos sen máis. Nesta liña
podemos situar as apelacións da
narradora ao lector en pé de igualdade (“Non sei como sería onde
estiveches ti”), que provocan, por
veces, un efecto desacougante.
Mais o libro, sendo tráxico e duro
en certo sentido, non é desesperanzado e está máis cheo de vida
que de morte, porque o que importa non é tanto a duración das vidas
dos personaxes como o que se fai
con elas. Se en ocasións a narradora é máis observadora que actuante é, precisamente, porque a súa
empatía e sensibilidade lle fan
estar atenta aos sentimentos e
motivacións alleos e non se limita
a pensar, en toda circunstancia,
nos desexos e intereses propios.
Nisto reside o seu carácter non
convencional e o seu interese como
personaxe e fonte de focalización
da historia narrada. Máis alá de
todas as limitacións, a atención
prestada ás pequenas cousas, como
unha pequena viaxe en coche, as
súas relacións cos demais, unha
simple cinta de radiocasete, un
caderno con debuxos ou unha caixiña con recordos, enchen de sentido a vida da protagonista.
A grandeza da novela revélase
quizais, antes ca nada, na insatisfacción que calquera intento de
resumo do argumento produce en
quen a leu. E isto é así, como
acontece con outros libros, non
porque sexa no nivel estilístico e
no deslumbramento verbal onde
resida o fundamental da obra, porque o estilo é, de feito, sinxelo,
mesmo por veces conversacional, o
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cal permite que sexa unha obra
accesíbel para un público amplo.
Os que tivemos ocasión de utilizala en clubs de lectura en ensino
medio puidemos comprobar que é
unha novela moi axeitada para o
gran público, por reunir unha serie
de cualidades a miúdo disociadas
como a accesibilidade, o proceso
de identificación provocado polo
feito de os protagonistas seren,
durante boa parte da novela, nenos
e adolescentes nunha institución
educativa e servir para abrir debates morais que abranguen do ético
ao científico. Ademais, todo isto
pode facerse a través dunha obra
que non é nin didáctica, nin esquemática, nin intencionadamente dirixida a un público adolescente,
senón, simplemente e sen matices,
unha grande obra da literatura universal ■ María López Sández

Editar en
portugués
en Galicia
O MANDARIM
Eça de Queirós
Candeia Editora | 2008 | 120 páxinas

on hai moitas datas chegou
ás librerías a cuarta edición
en galego de O alquimista,
unha das obras de máis sona do
popular autor brasileiro Paulo Coelho.
Nos mesmos días aparecía en Portugal a versión lusitana, co título
Só Resta o Amor, do conxunto de
narracións O único que queda é o
amor, de Agustín Fernández Paz,
un dos libros galegos recentemente
máis vendidos, publicada por Edições Nelson de Matos na colección
‘Mil Horas de Leitura’ a carón doutras obras de José Cardoso Pires e
do angolano Pepetela. Neste contexto de intercambios co mundo
luso-brasileiro coa tradución por
medio, acaba de aparecer en Galicia unha edición da novela O
Mandarim, de Eça de Queirós,
tirada do prelo por Candeia Editora coa particularidade de reprodu-
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cir, tal cal, o texto orixinal portugués.
Hai case centro trinta anos, Eça
de Queirós escribiu esta novela ao
longo dunha tempada de vacacións
na localidade francesa de Angers.
No mes de xullo de 1880, publicábase en forma de folletín no Diário
de Portugal como recambio da
extraordinaria novela Os Maias, que
o escritor tiña comprometida e non
puidera entregar. Nese mesmo ano,
con ampliacións, sería editada en
volume independente pola Livraria
Internacional de Ernesto Chardron.
Eça de Queirós escribira esta obra
sen grandes pretensións, polo que
confesaba nunha carta de principios de 1881. Máis ou menos viña
dicir que se unha novela intranscendente coma esta obtiña o favor
do público, nada practicamente
reservaban os lectores “para as
obras sérias”. Non obstante, O Mandarim representa un título de
importancia esencial na evolución
da arte narrativa do célebre autor
de Póvoa de Varzim, posto que
nesta obra abandonou o realismo
para, como el mesmo afirmaba,
“fazer fantasia”.
Antes de afondar noutra clase
de consideracións, coidamos que
cómpre describir a feitura desta
sorprendente publicación de Candeia Editora. Así, o volume consta
ao comezo dun breve preámbulo,
titulado “Sobre a presente edición”, que é unha sucinta declaración de intencións para tentar
xustificar a idea de lanzar en Galicia unha obra de Eça de Queirós
directamente en versión portuguesa. A edición, segundo se di,
posúe unha finalidade pedagóxica.
Ao parecer, trátase de que os estudantes de ensino secundario
aprendan a ler en portugués a través da aprendizaxe que reciben
nas materias de lingua e literatura
galegas. Da mesma forma que o
alumnado acaba sendo quen de
comprender unha cantiga medieval ao rematar o seu período de
formación, o que se persegue con
esta iniciativa é que a xuventude
de Galicia sexa capaz, tal e como
se asegura, de apreixar o “portu-

gués” e o “brasileiro” —a distinción é dos propios editores— de
hoxe en día.
Logo do referido preámbulo, no
libro xorde outra introdución,
aínda máis concisa que a anterior,
baixo a epígrafe “Nota explicativa”.
Agora o que se quere argumentar é
que os atrancos que poderían atopar os devanditos estudantes para
se achegaren en lingua portuguesa
á novela queirosiana son de orde
exclusivamente léxica. Por riba,
conforme o criterio dos promotores
da edición, tales atrancos non serían moitos. De feito, as palabras
máis lusitanas —por dicilo deste
modo— aparecerán no libro cun
asterisco simple ou dobre, dependendo dos casos.
O asterisco simple destínase ás
palabras que só presentan en galego e en portugués diferenzas fónicas ou ortográficas, e o asterisco
dobre aplícase ás palabras non existentes en galego ou, se o termo é
coñecido, que non ofrecen un significado familiar. Por certo, a primeira
palabra que se remarca co susodito
asterisco é, na primeira liña da
novela, o substantivo “amanuense”,
vocábulo —este si— tan portugués
como galego, razón pola cal non se
dá sabido o motivo de que apareza
con ese símbolo gráfico. O mesmo
acontecerá, polo demais, outras
moitas veces. Para as restantes dificultades de lectura, os editores xa
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se encargaron de incorporar na
lapela posterior do libro un curioso
breviario que reduce a cinco, maxicamente, as diverxencias que afastan a lingua galega da lingua
portuguesa desde o punto de vista
fonético, ortográfico e morfolóxico.
Das discrepancias sintácticas e
pragmáticas entre os dous idiomas,
non se di absolutamente ren.
Continuando coa descrición do
libro, hai que sinalar que, logo do
texto propiamente da novela, a
edición se pecha cun pequeno
monllo de actividades didácticas
arredor da obra, suxeitas todas
elas de maneira nesgada ao propósito de mostrar a identidade
lingüística entre o galego e o portugués. Despois, nada máis figura
no volume. Polo tanto, pódese
concluír, sen incorrer en erro ningún, que aqueles dous minúsculos
limiares —“Sobre a presente edición” e “Nota explicativa”—, á
parte das mencionadas actividades, son o único “valor acrescentado” —digámolo en portugués—
desta edición de O Mandarim publicada en Galicia.
Non é doado determinar se, con
tales engadidos, valía a pena botar
á rúa en solo galego O Mandarim en
idioma portugués. E é que unha
esculca comparativa de carácter comercial entre esta edición e outras
edicións portuguesas da mesma
novela, difundidas igualmente en
Galicia, arroxa un balance desfavorable para aquela. Vexámolo con
moita brevidade. O Mandarim, xustamente un dos títulos de Eça de
Queirós con máis nutrida oferta
editorial, conta con varias edicións
a disposición dos compradores.
Citemos algunhas mostras cos prezos correspondentes: Publicações
Europa-América, a 5,70 euros; Temas e Debates, a 6,50 euros; Lello
Editores, a 7,50 euros; Livros do
Brasil, a 7,99 euros; e, por último,
Editorial Presença, a 9 euros. A todas estas edicións economicamente
as supera o exemplar de O Mandarim de Candeia Editora, o máis cativo de todos por outra banda desde
o punto de vista material, que
custa nada menos que 12 euros.

É inevitable non desbotar unha
certa impresión de auténtico dispendio sobre todo cando a industria
galega do libro non acadou aínda
unha situación que cubra todas as
nosas necesidades. De calquera
xeito, non cabe dicir que a aposta
de Candeia Editora supoña ningunha novidade. Hai poucos anos,
cun criterio apostólico similar, a
mesma empresa resolvera publicar
en Galicia a última novela de Nélida
Piñon, Vozes do Deserto, en versión
portuguesa. Fíxoo daquela con máis
pena que gloria, porque alén dos
evidentes obstáculos lingüísticos o
texto de Nélida Piñon xa estaba en
portugués nas librerías galegas en
dúas edicións menos onerosas, unha
brasileira e outra portuguesa.
Entón, con Vozes do Deserto, os destinatarios eran os lectores de Galicia
de idade adulta. Agora, con O Mandarim, os receptores son os estudantes do noso país. Tras aquela
experiencia non moi triunfante
entre os maiores, todo apunta a que
Candeia Editora se decidiu arestora
a comezar por abaixo, adoutrinando
a xente nova.
Non podemos acabar este
comentario sen introducir dous
apuntamentos de natureza histórica. O primeiro deles é que editar a
Eça de Queirós en portugués vai
contra a propia tradición do nacionalismo galego, pois as Irmandades da Fala, nas décadas iniciais
do século XX, xa difundiron a obra do
autor de O Primo Basílio vertida á
nosa lingua desde as páxinas de
A Nosa Terra. O segundo apuntamento é que non resulta nada orixinal a ocorrencia de que a nosa
mocidade se dedique a estudar portugués nas materias de lingua e
literatura galegas. Hai anos, Rodrigues Lapa xa propuxo, con insuperable teimosía, facer obrigatorio o
estudo do portugués no bacharelato logo de sentenciar que o galego
era un dialecto groseiro. Ao seu
entender, os nosos adolescentes
posuirían así o dominio de “duas
línguas de civilização”, o castelán
e o portugués, quedando solucionados de vez todos os problemas
do galego ■ Xosé Manuel Dasilva

Cara a un futuro
común
A
LA

/ LA DESAPA/ ELURRAREN URTZEA /

DESAPARICIÓN DA NEVE

RICIÓ DE LA NEU

DESAPARICIÓN DE LA NIEVE

Manuel Rivas
Alfaguara | 2009 | 268 páxinas

nvitación ao soño e poesía
comprometida. Co seu último
libro A desaparición da neve,
Manuel Rivas sitúase no imaxinario
colectivo para facelo avanzar cara
a unha nova realidade. Para construír un novo horizonte onde a realidade se desprende dos “Tons de
gris baixo o ceo”, como apunta o
título dun poema. Para arredar a
“saudade” do sentimento de perda,
de dor e de morriña, camiños demasiado tripados que o escritor
abandona. En principio, esta actitude non sería unha novidade se
nos movemos no terreo das teorías,
pero outra cousa é —e dabondo
significativa— crer nela, apostar
por ela con forza. Se cadra por iso
o libro vai encabezado por “And
hear a merry laugh amid the thunder”, un verso do romántico John
Keats e, neste sentido, tamén o
alude o poema “Así se fai un poeta”
que alén de estar dedicado ao
escritor Avilés de Taramancos,
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exclama: “Ti, rapaz, sempre a facer
torres no ar!”
Son moitos os tentáculos, as
liñas de exploración que o escritor
traza ao longo dos corenta poemas.
Dende as referencias máis persoais,
ás dos autores e artistas galegos
modernos (o historiador Ángel
González ou o violinista Francisco
Javier Comesaña...) que o acompañan nesta viaxe ou a homenaxe ao
malogrado pintor Antón Mouzo, da
mesma xeración que Rivas, e compañeiro de loitas ecoloxistas. En
oposición ao canon clásico —explicitado en “O canon”—, destaca
o uso da técnica vangardista ou a
alusión ao caos moderno en enumeracións aparentemente ilóxicas
de elementos cotiáns que se acumulan sen solución de continuidade ou imaxes que desafían toda lei
imposta (“As máquinas de coser /
foxen polos tellados”). Ao seu lado
sucédense os Eddas nórdicos, os
Alalás litúrxicos, unha vontade de
comunicación, cos pobos da terra,
materializada, por exemplo, na “presa de terra” que Poussin eleva á
categoría de arte, ou un berro á solidariedade coa Alxeria ocupada ou
cos confíns da Patagonia, con epicentro tamén nos atentados de
Madrid 2004 e o terror que comportan todas as guerras.
“Mayday, mayday, mayday...,
axuda, auxilio, sinais de emerxencia vitais e literarios. Como se dun
búmerang se tratar, Manuel Rivas
lánzaos coa intención de que retornen, da antigüidade á modernidade, do norte ao sur, da cidade ao
campo... E entre as linguas. Había
tempo, demasiado tempo, que non
nos atopabamos cunha edición
cuadrilingüe que subliñase a igualdade entre linguas, o entendemento posible, a comunicación, o
coñecemento. De feito A desaparición da neve é un libro que se presenta coma un diálogo aberto, coa
participación dos escritores-tradutores Biel Mesquida e Jon Kortazar;
tamén un diálogo coa tradición
oral, a que ten máis resonancias
líricas e esperanzadoras no libro,
porque á parte dos poemas-relatos
que actualizan episodios bíblicos,

da tradición clásica ou moderna da
man do cinema e dos seus personaxes (sobre todo “O monte do faro”
ou “O subtraccionismo”), hai unha
busca das verbas primeiras, do
retorno ao sentido primixenio das
cousas, evocada coa imaxe afortunada de “a boca da literatura”. Se
O pobo da noite (1997), recompilatorio da etapa poética anterior, se
presentaba bilingüe (galego-castelán) e cun CD que musicaba os poemas, arestora a experiencia
amplíase buscando a simetría desexada, acompañado tamén dun CD
coa voz do poeta, de Sol Mariño e
música de Pulpiño Viascón e César
C. Morán. O poeta convértese xaora
nun novo trobeiro, voceiro, porque
aquela “boca da literatura / a tola
que fala soa / como unha medusa”
atopa a mirada do outro e reberbera. A poètica de Manuel Rivas establece un continuo moi persoal
entre natureza e palabra, entre
modernidade e tradición. Libro
aberto, tamén son moitas as imaxes de morte e devastación, de soidade, pero aínda é máis insistente
a vontade de diálogo, de achar a
palabra, o elo cara a un futuro
común ■ Lluïsa Julià

As vértebras
do tempo
ARCAICO

O TEMPO QUE RESPIRA

Paulino Vázquez
Galaxia | 2009 | 64 páxinas

o longo dos séculos, incumbiu á filosofía, á ciencia e ás
artes en xeral a reflexión
sobre o tempo, ese grande enigma
que levaba a santo Agostiño a formular nas súas Confesións certas
preguntas retóricas que se resumirían na incógnita de “¿quen pode
formar unha idea clara do tempo
para explicalo despois con palabras?” As respostas a este arcano
fóronse perfeccionando até concluír que o ser sente o tempo como
unha dimensión que vertebra a súa
existencia dun xeito radical mais
tamén como algo intanxible que só
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pode explicar asociándoo a outros
conceptos como a conciencia, a
memoria, a dor, a finitude... Tamén
Paulino Vázquez, na súa última
obra, Arcaico o tempo que respira,
se enfronta directamente co misterio. Para el, o tempo é arcaico, xa
que nos pon en contacto con todo
o que nos precedeu, e irreversible
pois “a certeza de que nada perdura” predomina sobre calquera
posible epifanía. Igualmente, tras
desbotarse as doutrinas que se
apoiaban nun pretendido carácter
cíclico de eterno retorno baseado
no encadeamento dos días, as estacións, os solsticios, Eddington
expuxo o seu concepto de “frecha
do tempo” ao afirmar que os fenómenos se suceden nunha orde que
vai do pasado ao futuro, polo
tanto, nada volve cando xa se foi.
Así, o poeta preséntanos o que será
o eixo da súa obra dicindo: “Aquí
está o tempo/ áspero, inescrutable, desecándose/ baleirando o seu
peso de caveiras/ ornadas de guirlandas na fosa común do tempo”.
E, para delimitar cara a onde se
dirixen as súas agresivas pegadas,
Paulino Vázquez opta por unha
división tripartita no poemario: na
primeira parte “(o tempo, os ocres)”
obsérvase o entorno, as construcións, todo aquilo que tivo vida e
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agora fenece baixo o peso inexorable dos anos; na segunda, “(o
tempo, as vértebras)”, o eu percorre as tumbas de varios persoeiros
destacados, case todos pertencentes ao mundo das letras (Otero
Pedrayo, Cawfor, María Mariño,
Yeats, Shackelton, Bóveda, Virginia
Woolf), a quen “o tempo amortallou na negra rexión do espanto” e,
finalmente, no longo poema que
forma a terceira parte, “(a tala dos
cedros)”, co gallo dunha visita a
Haworth —onde viviron e están
soterradas as irmás Brontë—, establécese un paralelismo simbólico entre os “desolados outeiros
de Yorkshire” e o estado de ánimo de
quen contemplou a “extinción das
xeracións que pasan”. Eis que
“escritas na poeira/ inmemorial da
morte” están todas as cousas,
mesmo as que aínda non feneceron
porque o paso sobre elas dun
tempo que é “morto, larvado, inerte, destrutor, inmóbil, opaco” será,
por definición, aniquilante. Así, a
poalla embaza a pedra, as plantas
murchan, o que tiña vida plena é
corrompido até o cerne e o contorno adquire tonalidades ocres, grises, cárdenas que anuncian a
próxima morte. Mesmo as palabras
se desgastan e deveñen cinsa por
máis que “o poema procura/ o
lugar da penumbra” para iluminalo.
Aínda que xa anticipado na presenza dunha flora propia dos defuntos
(crisantemos, dalias, alciprestes),
o amplo catálogo de termos mortuorios (mausoleos, panteóns, carpideiras, cenotafios...) que aparece
nos poemas da segunda parte estarrece tanto como ler que “na hora
confusa de nacemento e morte/ o
tempo xace xerando o invisible,
o oscuro agromar vougo na noite”
porque, en definitiva, “No deserto
un tempo abolido designa/ a nosa
hora: espiral, inefábel”. Non hai
máis redención que a derivada da
memoria, da poética de quen segue
“escrutando as vértebras do tempo/ a putrefacción e o masacre”
para que algo perviva aínda malia o
silencio ■ Teresa Seara

Retellar sempre
no teito
das palabras
RETORNO

A

NATURA

Xosé Manuel Lobato
Alvarellos Editora | 2009 | 136 páxinas

ste libro compila 36 pequenos
textos, “36 crónicas de prosa
poética e denuncia” tal e
como sinala a contracapa. Trátase
dunha peneira realizada sobre a
serie de artigos xornalísticos que o
autor publicou semanalmente no
suplemento dominical “Lecer” de
Galicia Hoxe. Non están todos (hai
textos que ficaron fóra) e cómpre
engadirlle unha pequena parte de
inéditos no xornal e que agora ven
a luz por vez primeira, agás algún
que o foi en obras colectivas.
Porén non cambia o argumento
que os une, pois dunha ou doutra
maneira todos están enfiados pola
afervoada defensa da nosa “realidade natural e patrimonial histórica que non debe desaparecer”, tal
e como o propio Lobato sinala no
“Introito” como aviso para navegantes. Nos textos xa publicados
no xornal obsérvanse cambios na
linguaxe, que teñen a ver coa procura da depuración, dunha meirande precisión. Velaí o oficio do
escritor, retellar sempre no teito
das palabras.
Lobato escolle unha ollada crítica, de inmenso amor a unha
natureza que coñece ben porque
andou eses lugares, non fala desde
unha sala pechada senón que os
seus textos semellan estar escritos
no propio espazo onde se desenvolven. Teñen vida, pois.
O seu ollar crítico analiza propostas medioambientais que talvez
puideron nacer de bos propósitos
(moitas nin iso), mais que se converteron en funestos desequilibrios
ou na predación da natureza. Algo
que está a acontecer en todo o planeta, créase ou non no cambio climático, unha destrución asociada
ao modelo de consumismo incons-
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ciente. E o autor non quere ser
cómplice, non quere que sexamos
cómplices do envelenamento do
medio ambiente, da conversión da
Natura en material perecedoiro
como unha máis das múltiples
especies animais, vexetais ou minerais xa desaparecidas para sempre.
Hai textos que ollan problemas
medioambientais recentes, así xa
no primeiro (“Aos pés do castro”)
apela á mitoloxía e á tradición para
teimar en salvar este enclave da
agresión dun modelo de acuicultura que non respecta espazos de
enorme valor, mesmo integrados ou
ás beiras da Rede Natura (por
certo, unha área protexida de
menos extensión que a da cidade
autónoma de Melilla). Nesta liña
están “Corrubedo inmenso nun
pesadelo”, “Nada” (tamén sobre
Corrubedo), “Profanación sen control” (sobre Quilmas en Carnota e
Porto do Son), “Sabedoría dun
hórreo en Merexo”, no que a ‘cabeseira’ se converte en vixía da agresión contra a costa ou “Un espírito
nas tebras”, no que o lugar máis
marabilloso da Costa da Morte, o
Vilán, foi perturbado polos muíños
das eólicas e por unha piscifactoría
ao seu pé de enorme impacto
visual. Tamén “Visións de don Quixote” no que as citas da monumental obra de Cervantes serven para
tentar advertirnos sobre a presenza

109

110

dos novos muíños de vento en
lugares pouco axeitados, que teñen
a súa concreción na advertencia
contra a alteración do diminuto e
fermoso Rinlo en “Perpetuidade
estelar”.
Para defender este legado dos
devanceiros cómpre persoas como
don Roque (“Cátedra de mestre”)
a transmitir leccións de amor e
cariño á natureza; como Pedro,
ese funcionario cómodo que un
día descobre a Natura e cambia a
súa concepción do mundo (“Brincando coa tolerancia”); como
Man, o alemán de Camelle, a
construír arte nos petóns de Aveirada, Filisiano, Currovella ou Penadaija, e que morreu afogado na
pena das toneladas de chapapote
ou ‘ghalipote’ do Prestige, unha
desfeita que tamén se narra
no texto “O tapiz da discordia”;
como Victorino, o de máis idade
da aldea, a lembrar a morte do
carballo centenario (“Era de proveito”) como símbolo do despoboamento ao que está condenado
o medio rural. E que se amplifica
na memoria dos desastres marítimos da que dan fe “Os paseados”:
Ostedijk, Erkowitz, Dortmound,
Urquiola, Andros Patria, Casón,
Mar Exeo ou o nomeado e malfadado Prestige. Non se contén
Lobato á hora de afiar o gume das
súas críticas, cando nos describe
de xeito marabilloso a “cegueira do
olor”, unha doenza que estaría a
trastornar as células olfactivas da
clase política galega (“Arrecendo
da terra”).
Malia a seriedade dos temas
tratados, hai vestixios da ironía,
que acada o seu cumio nas palabras do centenario e sabio paisano
que di: “Hai que facer unha casa
para as culpas”, porque adoitamos
culpar a elementos externos e non
a nós propios. Ou cando nese brillante texto de etnografía sobre a
noite do San Xoán, “As bruxas vingadoras” remata: “Las autoridades
gallegas y la sociedad civil no van
a dar tregua a las brujas incendiarias”. Un entroido ou carnaval
moi ben descrito en “Sentenza da
cinza”.

Outros textos profundan na
dimensión mítica como “Vereas de
grandeza”, a enxalzar os sete camiños que levan a Compostela e as
“Nobres pedras e vigorosas follas”
do Padrón de Macías o Namorado e
de Rosalía, ou “As bágoas da vella
sobreira”, “Conflito histórico” ou
“Tambores do medievo” (en fermosa epígrafe), todos tres a seren
excelentes reflexións sobre o contorno do Pico Sacro e a súa lenda;
ou o castiñeiro de Outeiro en “Boimorto, o lar existe”; ou saúdan a
apertura dun Museo do Mar ao tempo que describen a vila en “Rianxo
no Mar”.
Hainos que defenden a vida
deste país de mil ríos, como “O Sar
reverberano”; “O misterio do Refuxio” nas fermosas maquías de Xan
Castro no río Tambre ou “O exemplo
do Vilabade”, onde a man dun
home sensible permitiu a recuperación dun pequeno muíño para lle
dar nova vida ás augas cristalinas.
Esa intervención humana que pode
crear marabillas arquitectónicas
como o faro de César Portela en
Punta Nariga. Ou tamén alertan da
desfeitas das canteiras que ameaza
“O Courel, no fío da inquedanza”,
un parque natural que tamén se
reivindica de xeito máis lírico en
“Ese valado especial” e “Branco
Courel”. Ou acoden á memoria como
en “Marabilla aniquilada” para lembrar a morte programada da única
fervenza dun río continental europeo que deitaba as súas augas
rebeldes no mar, ou reivindican o
ben público perante as expropiacións inxustas como en “Zoar na
illa de Cortegada”.
Dous contos, “Sinfonía ao luar”
e “O caxato de Xan da Portela”
completan este volume que nos fai
pensar se aínda é posible o desenvolvemento sustentable e que
nos convida á reflexión sobre a
necesidade da protección do medio
ambiente ■ Miro Villar

Adiviñar, entender,
imaxinar
AS

FLORES DO MAL

Charles Baudelaire
Galaxia | 2008 | 584 páxinas

ando vén de ser traducido un
clásico da literatura europea
ao galego é difícil saber o que
debe ser comentado, a tradución? o
libro? A impaciencia é dobre.
Comentar a tradución en si (isto é,
comentar a tradución para si, coma
un fin técnico en si mesmo) require un espazo menos flexible do que
o recensionador dispón. Unha crítica literaria pode dar unha impresión vaga do que o tradutor
consegue, pero en realidade todos
sabemos que o máis brillante tradutor é aquel que desaparece e que
fai pensar que todas as voces do
mundo (de Petrarca a Knut Hamsum, de Confucio a Chinua Achebe)
escribiron na lingua do lector tan
naturalmente ou pouco naturalmente como na súa propia. Neste
caso podemos dicir que Gonzalo
Navaza desaparece en favor de Baudelaire dun xeito impecable e que
o seu traballo non deixa de merecer
tanta loanza como pouco resplandor ten na medida en que supón
entregarlle a súa lingua a outro,
facer cadrar un difícil crebacabezas
para alimentar unha paixón allea.
(E non será o tradutor sempre un
voyeur, un obseso, un enfermo?
Navaza saberá.) E se falamos do
que o texto é... Ben, que dicir
sobre Baudelaire que non dixera xa
Walter Benjamin?
A única solución será falar do
libro como obxecto que ten unha
órbita, que describe unha traxectoria e que nos ofrece un espectro.
O espectro de Baudelaire na literatura galega é, non podía ser doutro
xeito, excéntrico. O lector da tradución de Navaza percibirá a Baudelaire como un aroma penetrante de
memoria familiar e reflexionará
sobre o feito de que moito tanto do
que leva lido de literatura galega
está inevitablemente marcado polo
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signo de Baudelaire. A virtude de
Baudelaire é a virtude non da anticipación, senón que é a de adiviñar. A sensibilidade de Baudelaire
comprende de que vai a modernidade e nos dá todas as pistas para
proxectarnos nela. (Sería bastante
pretencioso que unha recensión
agora de Baudelaire pretendese
definir o signo da modernidade
baudelairiana —é que pode haber
outra? Pero se queren pretender
asir ese espectro cultural lean
atentamente, incluso de xeito
escolar, o poema “Le voyage”,
prestando moita atención aos dous
cuartetos finais e á relación entre o
fastío, o descoñecido e o novo.)
Desde as novelas urbanas ata o culturalismo ou non da poesía dos
oitenta ou despois, desde a melancolía provinciana de Cunqueiro
(que inventaba provincias que non
coñecía) ata a tristeza provinciana
de Pimentel (que reivindicaba a
Laforgue, o que é xa unha posición
de lugar con respecto ao imaxinario baudelairiano).
Pero coma sempre o texto será
tamén esta vez máis listo do que
nós somos e Baudelaire poderá
adiantarnos tanto pola dereita
como pola esquerda. A nosa lectura conxurará ecos infinitos de lecturas e de nós e non de nós que de
súpeto identificaremos, pero tamén
convocará a orde de todo un imaxinario que non nos é descoñecido e

do que de súpeto atopamos a orixe.
Os fragmentos, as cidades, a inversión de todos os valores, o desprazamento... Unha gran cantidade
de formas da experiencia estética da
modernidade (estea relacionada
con obxectos artísticos ou non)
cadran con imaxes que o lector
aprezará no texto e que farán da
lectura unha vertixe estraña. É que
Baudelaire non anticipa, como
vimos de dicir, senón que adiviña,
como ben deixou dito Benjamin (xa
dixen que non era sinxelo falar de
Baudelaire e ser orixinal). Isto
quere dicir que Baudelaire non nos
ofrece os signos da modernidade,
senón que a súa linguaxe é a propia dun chamán. As flores do mal
non son un dicionario, se acaso
unha colección de mitos. Deste
xeito o seu vocabulario experiencial,
o seu mundo non establece valores
novos, senón que ofrece imaxes
que median entre o espectador e os
obxectos do cotián dándolles o
peso dunha certa infinitude que fai
que a mediación que establecen
sexa sempre incompleta, dado que
o deber do poema é o de propoñerse sempre novo e diverso ■ Noel
Blanco Mourelle

Estudar a historia
da nosa tradución
O

ALLEO É NOSO.

CONTRIBUCIÓNS PARA
GALICIA

A HISTORIA DA TRADUCIÓN EN

Xosé Manuel Dasilva
Toxosoutos | 2008 | 468 páxinas

orría o ano 1946 cando a
Federación de Sociedades Galegas de Buenos Aires, co
gallo do cuarto de século da su
fundación, decidiu convocar un
concurso de tradución no que a
proposta era trasladar poetas franceses e ingleses modernos ao galego. Os galardoados foron daquela
Plácido Castro, Lois Tobío e Florencio M. Delgado Gurriarán, que viron
publicadas tres anos máis tarde as
súas traducións na escolma Poesía
inglesa e francesa vertida ao galego. No prólogo do devandito volu-
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me sentenciábase: “O estranxeiro vén
gañar carta de cidadanía. O alleo é
agora noso”. En O alleo é noso,
Xosé Manuel Dasilva, retomando
esta aseveración, reúne un conxunto de corenta e un artigos sobre a
actividade tradutora en Galicia.
Tales artigos son froito das súas
rigorosas investigacións no eido da
tradución desde e cara ao galego, e
o autor demostra con eles sobradamente que o feito de traducir,
malia todos os atrancos, está lonxe
de representar un labor anecdótico
entre nós.
Ordenados os diversos capítulos de acordo cun estrito criterio
cronolóxico, o libro ábrese cun
autor ilustrado, o padre Sarmiento.
Neste caso, Dasilva faise eco dunha
puntual pero notable aproximación
do erudito beneditino ao exercicio
tradutor exposta na súa obra
Demostración crítico-apologética del
Teatro Crítico Universal, onde se
suxiren algúns requisitos para que
o texto traducido poida constituír
unha “obra á parte”. Deseguido, á
figura de Rosalía de Castro están
dedicados sete artigos nos que se
salienta, entre outras cousas, o
peso da presenza da súa poesía na
outra beira do Miño, a cal se
remonta ao ano 1873, cando o Diario Illustrado publicou unha versión
da peza “O gaiteiro” asinada polo
poeta Luís Augusto Palmeirim.
Dasilva explica tamén como a voz
da autora de Follas novas resoou
transferida ao portugués do Brasil,
converténdose nunha autora ben
acollida por aquelas terras e non
pouco homenaxeada. Nestes artigos sobre a fortuna luso-brasileira de Rosalía verifícase a necesidade de traducir as obras galegas ao
portugués de Portugal e ao portugués do Brasil se o que se persegue
é, sobre todo, que a nosa literatura flúa con normalidade en tales
espazos.
Outro nome preclaro do Rexurdimento, Curros Enríquez, é foco de
atención en dous artigos nos que
se estudan as súas achegas como
teórico da tradución, como tradutor de poetas portugueses —destacando entre eles, especialmente, o
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mesmo Camões— e, en fin, como
adaptador ao castelán da obra teatral A Morgadinha de Valflor, de
Pinheiro Chagas, na que o autor de
O divino sainete realizou unha
especie de “cambio de moeda”,
segundo a súa propia expresión. No
apartado de textos camonianos traducidos por Curros Enríquez
sobrancea o celebérrimo poema
“Alma minha gentil, que te partiste”, ao que se dedica un fondo
estudo a través do cal se documenta a pegada deste soneto en terras
galegas, ben como texto traducido,
ben como texto imitado. Con relación a Camões, en O alleo é noso
igualmente se presta atención á
obra Os calaicos, de Florencio Vaamonde Lores, concibida como afirmación da identidade galega,
facendo fincapé no esforzo que
supuxo para encher un baleiro dentro da nosa literatura no que atinxe ao xénero épico, alén de supor
un chanzo máis cara á normalización da lingua.
A tradución en Galicia moito
lles debe, desde logo, aos homes do
grupo Nós, quen impulsaron proxectos tan ambiciosos como a tradución ao galego de diferentes
obras senlleiras, das que pode ser
mostra conspicua o Ulysses de
James Joyce. Precisamente esta
versión do autor irlandés, feita por
Otero Pedrayo, é obxecto no volume
de análise individualizada, merecendo a cualificación de “a nosa
tradución máis famosa”. A novela
que estremecera a sociedade occidental e que se convertera nun
sinal de modernidade presentábase
daquela, con orgullo declarado, á
sociedade galega na nosa lingua,
sendo a primeira tradución de Ulysses elaborada na Península. Conforme argumenta Dasilva, a política de
traducións de Nós perseguía fundamentalmente dous fins: por unha
banda, encher os ocos do repertorio
literario galego co degoro de
modernizalo, pola outra, presentar
aos lectores galegos grandes nomes
da literatura universal sen a mediación do castelán, pondo especial
énfase naqueles autores afíns ao
ideario galeguista.

que prevalece fronte ao traballo
de tradutor. A autotradución adoita ser, no caso dos autores galegos
actuais, unha especie de imposición por parte da literatura central
a fin de obteren unha meirande
visibilidade.
Estes que acabamos de expor
sumariamente, alén doutros moitos
temas, aparecen abordados con
moita solvencia en O alleo é noso,
un denso volume que contén informacións imprescindibles para
reconstruír a diacronía do quefacer
tradutor en Galicia ■ María Magdalena Vila Barbosa

Malia pertencer Castelao a unha
xeración de escritores vinculados
coa tradución como Losada Diéguez, Vicente Risco e Otero Pedrayo, resulta estraño comprobar
como o autor de Cousas apenas se
dedicou a esta tarefa, amosándose
escéptico sobre os beneficios da
importación de modelos literarios
alleos e apostando polo autóctono
e polas moitas fontes de inspiración presentes na realidade galega.
A súa postura aproxímase ao etnocentrismo, xa que sempre preferiu
“confiar no propio” sen nunca chegar a aceptar “a tradución como
beneficiosa posibilidade”, conforme afirma Dasilva. Emporiso, a fortuna de Castelao no exterior
demostra que as boas traducións
fan posible que a nosa literatura
chegue a universos culturais distantes sen que perda a súa pegada
netamente galega.
Neste volume hai lugar tamén
para un tema relativamente aínda
pouco estudado, o fenómeno da
autotradución, tan común en espazos bilingües. Son numerosos os
escritores galegos que se encargaron de traducir ao castelán varios
dos seus libros, como Blanco Amor,
Cunqueiro, Manuel Rivas e Suso de
Toro, entre outros. O autotradutor,
nalgunhas ocasións, aprovéitase da
súa liberdade en calidade de autor
cometendo todo un rosario de
supostas infidelidades, como corrixir e ata refacer partes do orixinal.
Neste caso é a alma do escritor o

Nación
e democracia
LA

FRONTERA INTERIOR.

EL

LUGAR DE LA

NACIÓN EN LA TEORÍA DE LA DEMOCRACIA
Y EL FEDERALISMO

Ramón Máiz
Tres Fronteras Ediciones | 2008 | 296 páxinas

on resulta sorprendente que
o decantado froito dunha
longa xeira investigadora
como a desenvolvida polo profesor
Ramón Máiz acabe recollendo o seu
xusto premio. No caso do noso
autor, ademais, por partida dobre,
xa que recentemente acaba de
lograr o premio ao mellor libro do
ano 2007 da Asociación Española
de Ciencia Política e da Administración (AECPA) polo titulado Nación
y revolución: la teoría política de
Enmanuel Sieyès. Tamén foi merecedor do VI Premio de ensaio
Miguel Espinosa o libro que tentaremos brevemente comentar. Na
actualidade, o profesor Máiz constitúe un ineludible referente intelectual e académico no campo do
federalismo e do nacionalismo;
esta obra é a clara e incuestionable
testemuña.
A cuestión nuclear de La frontera interior é a compatibilidade
entre nación e democracia. En concreto, a pregunta que lle dá título
ao prefacio “¿Hay un lugar para la
nación en la teoría de la democracia?”, é o fío condutor do conxun-
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to da obra. O autor xa afirma que
“la respuesta que se propone en
estas páginas es que la dimensión
nacional, por más que nos llegue
sobresignificada por holistas,
sublimados y esencialistas usos
históricos, no resulta en modo
alguno prescindible para la filosofía política de la democracia, y que
vano resulta el empeño de reemplazarla por conceptos, por lo demás de innegable pertinencia para
el debate normativo, como ‘patriotismo cívico’, ‘patriotismo constitucional’ —en su versión no
positivista— o, incluso, ‘democracia cosmopolita’” (p. 12).
A obra está estruturada en
cinco capítulos. Despois de examinar o concepto de nación, servíndose dos itinerarios intelectuais de
Sièyes e Fichte (dous pensadores
fundamentais na materia que acabaron concibindo o estado como
un instrumento nacionalizador),
o autor compostelán acomete, no
segundo capítulo, a crítica da difundida, aínda que falaz, dicotomía
nacionalismo étnico/nacionalismo
cívico. Habitualmente, son presentados como antagónicos a partir da
superposición de tres eixes binarios: Romanticismo / Ilustración;
liberalismo / autoritarismo e Francia
(Revolución francesa) / Alemaña (nazismo). A conclusión é nítida: a
dimensión étnica e a política están
presentes na nación, os nacionalismos cívicos occidentais posúen un
compoñente étnico e cultural
(Reino Unido, Estados Unidos ou
Francia). Neste senso, escribe Máiz
“los nacionalismos cívicos no son
tan escrupulosamente “cívicos”, y
los nacionalismos ‘étnicos’ resultan
en ocasiones más cívicos” (p. 94).
O estudo do caso francés exemplifica con nitidez o proceso histórico
de nacionalización do republicanismo ou etnificación do concepto
republicano de nación. No capítulo
terceiro revisa a funcionalidade e a
estrutura discursiva do nacionalismo e das súas variantes atendendo
á articulación interna do discurso
dos elementos de etnicidade e da
conexión coa política e cos intereses. Conclúe que a idea de nación

posúe carácter constitutivo e
advirte da ineludible necesidade de
distinguir tres versións da mesma
dispostas nun continuo (etnicismopolitización): organicista, culturalista e pluralista. É subliñable a
chamada de atención encamiñada
a evitar a estendida simplificación
nacionalismo = nación = soberanía,
a cal impide captar as diferentes
consecuencias na acción, nas políticas públicas e nos deseños ou
arranxos institucionais.
Sen dúbida, o cuarto capítulo
constitúe o cerne da obra. Un
aspecto interesante é a crítica,
dunha banda, de concepcións como
o patriotismo constitucional para
pór de manifesto algunhas insuficiencias, como a asunción implícita das unidades políticas
existentes; doutra banda, somete a
crítica o “nacionalismo liberal” que
presupón a autonomía individual,
esquecendo que o ámbito cultural
—establecido pola cultura maioritaria no Estado-nación— condiciona e dota de sentido as eleccións e
accións individuais. Sen deixar de
recoñecer as notables contribucións desta teoría da democracia
na tarefa de reformular a idea de
nación dende as esixencias democráticas, Máiz conclúe que “ha permanecido en exceso deudor de una
concepción culturalista, en exceso
objetiva y reificada, en suma, prepolítica y por ello insuficientemente
republicana” (p. 211). En concreto,

considera que falta un terceiro
paso nesa reformulación que pasa
por considerar a natureza da cultura nacional como dinámica e construtiva, non como unha realidade
fixa e cunhas características inmutables. Isto supón introducir a
política no núcleo da nación e
redefinila “como comunidad política, como síntesis de elementos
étnico culturales y cívicos” (p.
202). O seguinte chanzo consiste
na reformulación do novo concepto
de nación política sobre elementos
tales como: “cultura nacional compartida”, “voluntad política libremente producida”, “conciencia
nacional”, “pluralismo cultural”,
“deliberación” e espazo de inclusión. Chegados a este punto da
exposición, xa dispoñemos do fundamento normativo para institucionalizar de xeito democrático os
estados multinacionais: o federalismo multinacional. Precisamente, o
capítulo quinto e final, apunta a
enxertar o concepto non nacionalista de nación no seo dunha teoría
normativa do federalismo plurinacional, o que posibilitaría a acomodación de varias nacións nun
estado.
En suma, La frontera interior é
unha contribución intelectual,
sosegada e desapaixonada, o que
resulta meritorio, nun ambiente
académico e intelectual no que a
indisimulada toma de partido está
á orde do día. Non se refire especificamente á situación española ou
europea (Unión Europea), pero o
lector poderá atopar doadamente
elementos clave para comprender,
interpretar e reflexionar sobre
ambas as dúas realidades ■ Celso
Cancela Outeda
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Un debate
histórico e aberto
AS

DÚAS CULTURAS

C. P. Snow
Consello da Cultura Galega | 2009 | 140
páxinas

iña eu catro anos cando Snow
ditou esta conferencia en
Cambrigde. Cincuenta anos
máis tarde temos a ocasión de ler
en galego a semente dun debate
que, como veremos, permanece
aberto sobre os contidos que debera ter unha ensinanza non universitaria completa e integral,
sobre a dialéctica entre especialización e transversalidade no ensino superior ou sobre a integración
da investigación científica nas demandas e intereses colectivos
dunha sociedade.
Por todos estes motivos, a conmemoración daquela charla seminal incorporada ao galego (xunto a
unha luminosa e extensa introdución de Stefan Collini da edición en
inglés de 1993 da que se partira) é
unha afortunada e significativa
achega do Consello da Cultura
Galega por canto manifesta unha
moi matizada concepción do feito
cultural.
Snow esquematiza no libro a
profunda distancia que naquel
momento separaba os que tiñan
unha elevada formación científicotécnica dos que tiñan un gran prestixio literario ou intelectual; ata
que punto eran compartimentos
estancos, que se ignoraban, cando
non desprezaban. Por iso nas súas
palabras a mensaxe principal
daquela charla de 1959, e do
ensaio con ela editado, foi que
“nin o sistema científico de
desenvolvemento mental nin o sistema tradicional é adecuado para
as nosas potencialidades, para o
traballo que temos por diante, para
o mundo en que deberiamos comezar a vivir”. Para el, o sistema desexable estaba claro: os alumnos de
ciencias (e referíase ao Massachusetts Institute of Technology)
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deben recibir unha educación
humanística seria; e á inversa, os
alumnos de letras deben recibir
unha educación científica seria tamén. Tamén estaba claro o traballo
e o obxectivo, o que el chamaba
“as cousas primordiais”: que a xente viva e non morra (esperanza de
vida), non ter que ver como morren
os fillos (supervivencia infantil),
e non pasar fame... en todo o
mundo.
Mais vaiamos por partes. O problema das dúas culturas na escola
e nos institutos era daquela para
Snow o dunha excesiva, clasista e
precoz especialización no Reino
Unido (cara a ciencias ou a letras)
fronte á opción americana ou rusa,
onde todo o mundo tiña que cursar
todas as materias nunha oferta moi
vaga e moi xeral. Que necesariamente debera combinar as matemáticas e ciencias naturais, coas
linguas e literaturas e coa historia
e as ciencias sociais. Semelláballe
mellor esta segunda opción: non
especializarse en exceso, nin en
fases prematuras. E semella que,
polo menos formalmente, a escolla
destes últimos cincuenta anos
decantouse polo mesmo (o chamado “enfoque comprensivo”), aínda
que os resultados das avaliacións
(tanto en ciencias como, peor
aínda, en comprensión escrita) son
máis ben insatisfactorios nestes
comezos do século XXI.
Este esquema semella tamén
trasladalo á ensinanza de graos e
posgraos universitarios tal como,
cando menos sobre o papel, se
debuxa hoxe na adaptación en
España ao Espazo Europeo de Educación Superior. Manter unha certa
transversalidade nos graos e só
unha forte especialización nos posgraos (o lugar para un ensino de
calidade en ciencias aplicadas).
Trataríase de manter un programa
equilibrado das diversas materias e
culturas todo o tempo que sexa
posible.
Mais para Snow, no outro traballo universitario, a investigación,
tamén habería que evitar a fenda
das dúas culturas. E, recoñecéndolle o seu papel capital no progreso

social e económico, evitar en palabras de Collini que “as presións da
investigación competitiva, en particular nas ciencias naturais, tendan a relegar o compromiso con
cuestións éticas ou culturais de espectro mais amplo”. Ou tamén evitar a ruptura entre o traballo dos
científicos puros e os enxeñeiros,
tal como sucede cando o investigador se xacta (e máis superior se
sente) de que o seu labor non ten
aplicación práctica ningunha; nas
súas palabras “dar por feito que a
ciencia aplicada era ocupación para
intelectos de segunda”. Ou que
dadas as potencialidades tecnolóxicas (o I+D+i de agora) da investigación fundamental nas ciencias, se
relegue o esforzo de investigación
nas letras e nas humanidades.
Vemos ben que, aínda que,
como el anotaba, os intentos de
dividir as cousas en dúas partes
deben levantar serias sospeitas, a
súa reflexión sobre as dúas culturas
segue a ser fértil e suxestiva para o
momento actual. Pouco importa
que o argumento teña un algo de
simplificado ou que, como recoñeceu anos máis tarde, esquecese
unha terceira cultura (historia
social, socioloxía, demografía,
ciencia política, economía, psicoloxía), a das disciplinas que investigan como viven ou viviron os
seres humanos.
Abondaría para xustificar a
edición e a lectura do ensaio de
Snow a adiantada observación,
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para aqueles anos, segundo a cal
as sociedades occidentais estaban
a desaproveitar o enorme potencial
cultural, científico e investigador
das mulleres cando deixa escrito
que “é unha das nosas insensateces máis flagrantes que, con independencia do que digamos, na
realidade non consideremos que a
muller é válida para as carreiras
científicas”. Ou cando, de xeito reiterado, manifesta a súa expectativa de que nun próximo futuro
aboiasen China ou India cun crecente capital humano na escena
internacional. Ou cando pon o
dedo nun diagnóstico desalentador, que segue a ser certo cincuenta anos máis tarde, malia as
potencialidades que a mellora cultural abre: “a brecha entre os países industrializados e o resto crece
día a día”.
Penso que segue sendo válido o
cerne desta reflexión. Que o mellor
ensino e formación do conxunto da
poboación, acompañados do avance do coñecemento son “o único
método polo cal a maioría da xente
pode acceder ás cousas primordiais
(anos de vida, liberación da fame,
supervivencia infantil)”. Un acerto
pois que o Consello da Cultura
Galega poña en galego para os que
eramos nenos hai cincuenta anos
—e dos máis novos que viñeron e
virán— unha reflexión seminal
para un asunto central da condición humana.
Bo practicante, entre nós, das
inquedanzas de Snow é o prologuista da edición galega do libro
que comento nestas notas. Mais
permíteme, amigo lector, unha proposta. Dos mellores exemplos que
coñezo de fértil integración intelectual das tres culturas de Snow
(ciencia, literatura e humanidades)
para a cultura desta parte do
mundo é a obra Galicia borrosa de
Santiago Lamas (Ediciós do Castro,
2004)... que só tiña quince anos
cando se impartira aquela conferencia. No bo camiño ■ Albino
Prada Blanco

P. J. Crook. Monday 2nd. Da serie O lector de prensa
Acrílico sobre madeira, 1993
Foto: Getty Images

115

Arredor da mesa braseiro
X. L. FRANCO GRANDE
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amón Piñeiro
tiña unhas raras
condicións pedagóxicas. Podía falar de
filosofía, de bioloxía, de
política ou de calquera
outra cousa e sempre o
facía, non só sen a
menor pedantería (tal
cousa non ía con el),
senón cunha sinxeleza
coloquial que case sempre desconcertaba a un.
Calquera
cuestión,
explicada por el, volvíase claridade xa de primeiras. Só había unha
condición: que o grupo
ao que se dirixía non
fose numeroso. Se isto ocorría adoitaba calar,
xogaba coas mans (calcetaba coas mans, como
dicía García-Bodaño), miraba ao chan e un vía
que non se atopaba a gusto. Pero se a concorrencia non pasaba de catro ou cinco persoas, a súa
conversa podía ser moi suxestiva, moi humana e
sempre intelixente e esclarecedora. Sempre me
pareceu que Piñeiro era unha persoa cuxa misión
neste mundo era ir poñendo en claro o que a
outros nos custaba clarexar, que sabía como
poñernos en disposición de seguir camiñando
pola nosa conta en procura da nosa verdade (e a
nosa verdade podía ser moi distinta para cada
un, e el sabíao moi ben) e que en todo momento estaba disposto á axuda, a dar alento e a “tonificar” —un dos verbos claves do seu
vocabulario— a quen vía esfolgaxado ou sinxelamente escéptico.
Os tempos eran outros. E eran ben facareños.
Había no ambiente como unha certa sordidez, un
sentíase pechado ao mundo (esta foi unha das
máis vivas e desacougantes experiencias da miña
xeración) e non tiñamos unha idea de como se ía
desenvolver o noso futuro persoal, e menos aínda
o colectivo —do que case nada sabiamos, referíndonos a Galicia—. Porque sórdido era aquel
mundo das cualificacións morais das películas (as
que eran perigosas para a alma, e, por iso mesmo,
para a nosa salvación eterna), das relacións hipó-

critas coas compañeiras
de facultade, das partidas de dominó e de cartas nos salóns traseiros
do Café Español, das
conversas ridículas en
xeral cos compañeiros e
as insufribles, por
relambidas e afectadas,
cos que eran membros
dalgunha seita relixiosa
—ou que presumían de
selo, e non o eran.
Porque a realidade
era esa: á Universidade a xente ía facer unha
carreira e a prepararse
para ser alguén na vida,
e todo o demais non
tiña existencia real: fóra dos compañeiros galeguistas nunca me atopei con ningún que se preguntase polo porvir do noso pobo —se tal cousa
tivese existencia, que non a tiña para a poboación
xuvenil de entón—, polo desenvolvemento da
sociedade e final do réxime, pola idea de Europa
(da Europa que empezaba a lumbrigar e a agoirar
maneiras novas), nin pola cultura de dentro e
menos pola de fóra do país.
Realidade a exposta á que habería que engadir aínda o medo, un medo que nos chegaba
dunha e doutra banda: da familia, porque tiñan
moi vivas as lembranzas de tantos mortos nas
cunetas, de tantos perseguidos, de tantos compañeiros —meus pais eran mestres os dous,
corpo especialmente represaliado— aos que se
lle torceu a vida cando a conservaron, dende
perder as carreiras ata ir parar ao exilio ou ver
desfeitas as súas familias. Pero o medo que se
respiraba na familia non nos preocupaba: o peor
era o medo que se sentía a pouco que un se
movese, a pouco que saíse das canles habituais,
a pouco que se lle ocorrese algo tan inocente
como expresarse en galego entre compañeiros e
nun acto privado, como podía ser unha xuntanza ocasional de tres ou catro amigos nun bar ou
nunha cafetería.
Os gobernantes sempre souberon manexar o
medo a prol da súas causas, tanto se eran demó-
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reunida en Herdo de memoria e tempo (1987).

cratas como se foron tiranos. Stalin e Hitler ou
Bush e Sarkozy, como administradores do medo,
non se diferencian tanto. Franco non só manexou o medo senón tamén o terror, como os dous
primeiros. Abondaba con asistir ao paso do xeneral Franco, coa súa comitiva, polas rúas de calquera cidade: no ambiente pesaba un silencio de
xente atemorizada. Nos anos cincuenta, non hai
a menor dúbida de que era así.
Nesa situación, no ano 1954 coñecín a Piñeiro por mediación de Ramón Lugrís. O meu primeiro contacto coa mesa braseiro (eu chámolle
así porque había un braseiro baixo os faldróns da
mesma, deses que se reducían a unha resistencia
incandescente sobre un fondo de cerámica) foi
despois de nos ter coñecido na rúa uns días antes,
a el e a García-Sabell. Mourullo, Lugrís e algúns
outros que xa non lembro fixeron as presentacións. Para sempre quedou gravada na miña
memoria aquela conversa con Piñeiro, as súas
preguntas, de onde era, que estaba estudando,
que me interesaba, que pensaba facer. Ou sexa,
estaba situándose.
Un día levoume Lugrís a Xelmírez, 15-4º.
Coroando un dos andeis dos libros víanse os
retratos de Platón e de Hegel. Eu, daquela, era
estudante de Filosofía e Letras, non de Dereito.
Non me atrevín a preguntarlle polo que estaba
pensando: por que non estaba alí o retrato de
Heidegger. Naquel entón, en Santiago, calquera
persoa culta, de non ter lido a Heidegger, ao
menos tiña unha idea do Dasein, do que significaba o Sein zum Tode ou de que a esencia da verdade era a verdade da esencia. Tal era o andazo
que a filosofía do profesor de Friburgo chegou a
ser por aqueles anos. Pero Piñeiro —entón eu
non podía sabelo— era máis ben hegeliano, sentía grande admiración polo asesor do estado prusiano e nunca me pareceu que fose especial o seu
entusiasmo por Heidegger —a diferenza de
Celestino F. de la Vega e aínda o mesmo GarcíaSabell.
Tan axiña como Lugrís se debeu de decatar,
supoño eu, de que podía formar parte do grupo
que xa tiñan e empezaba a soar en Santiago, e
despois de ter asistido a algunhas xuntanzas nos
baixos do Hotel Compostela, o inicio da miña
relación con Piñeiro non foi arredor da súa mesa

braseiro, senón no café: como viviamos na
mesma rúa, os nosos encontros eran frecuentes.
E isto motivou que, neses casos, me convidase a
tomar un café, case sempre no Español e
algunha, non moitas, no Derby. Desta maneira,
en realidade, empecei a miña relación con Piñeiro. No café falaba das mesmas cousas que despois
me expoñería na súa casa; indagaba, procurando
saber o que un pensaba disto e daquilo; preguntaba por uns e por outros; e, cando cadraba —e
dalgunha maneira sempre cadraba—, viñan as
sesións informativas e de adoutrinamento —de
“orientación”, na súa linguaxe. Como era tan
suxestiva a súa conversa e tan natural, un quedaba engaiolado coas súas exposicións (sempre axudadas polos xestos expresivos das mans) e pola
claridade que zumegaba da súa conversa, calquera que fose o tema da mesma.
Moi a modo, Galicia —unha idea difusa e
confusa, de moi incertos perfís, perdida entre
neboeiras de ignorancia e aínda de prexuízos—
foi debuxándose na miña mente. Nas miñas conversas con Ramón Lugrís eu vía que o descoñecía
case todo: non tiña a menor idea de quen fora
Faraldo (saíra o seu nome nunha conversa por
mor dun traballo de Río Barja), nin de Murguía,
do que non sabía nada, nin de cultura galega
(máis alá dos tres grandes poetas Precursores
nada sabía), nin dos fusilamentos de Carral...
O sistema, o réxime, conseguira con grande eficacia afastarnos da nosa realidade como país.
Isto sabíao moi ben Piñeiro. E sabía moito
máis: que en certo sentido —debido ás circunstancias tan especiais de vivir pechados ao mundo,
de dificultades para acceder á información, das
escasas posibilidades de saír ao exterior, de imposicións da censura e de propagandas do réxime e
da Igrexa— precisabamos da súa axuda e que
non nos viña mal canta información nos puidese
dar.
Moi axiña quedou clara que a súa estratexia,
ou unha delas, era ir incorporando xente nova ao
galeguismo, adoutrinala, persoalmente ou por
medio de terceiras persoas —Lugrís, eu
mesmo— e que se sentisen partícipes nunha
causa. Pode que a palabra adoutrinar sexa excesiva, porque o que verdadeiramente procuraba
Piñeiro era informar a todos nós de realidade
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total de Galicia, do que se fixera no pasado —nos
anos da II República—, do rol do Partido Galeguista neses anos, e tamén nos posteriores, de
cultura galega, de cuestións da lingua, das actividades en curso, ben se tratase de Galaxia, da
modernización da Academia Galega e das demais
actividades que tiña entre mans.
A súa tan coñecida mesa braseiro, ao cabo, foi
unha cátedra informal, pero dunha eficacia como
ningunha outra na historia do galeguismo. De
distintas maneiras podía el usala: unha das máis
habituais era que, de calquera parte de Galicia,
chegaban amigos, coñecidos e xente que algo
tiñan que ver co galeguismo, con traballos que
estaban a facer, con calquera outra actividade cultural. Todos pasaban por Xelmirez, 15-4º, dende
o historiador Rubén García Álvarez, a quen tantas veces lle oín expoñer a súas teorías sobre san
Pedro de Mezonzo como autor da Salve Regina,
ata un xastre das terras de Bergantiños (o seu
nome xa se me foi) que estivo emigrado en Buenos Aires, co que mantiña moi animadas conversas sobre os emigrados: con este máis ben era
Piñeiro o que se informaba. (Un curioso personaxe este, que nos seus cartóns de visita dicía ser
“xastre de medida fina” e que sostiña que a voz
“xogoral” era viva e común en todo Bergantiños).
A listaxe de nomes de xentes de toda Galicia que
pasaron pola mesa braseiro demostraría que a
maioría dos que traballaban ou facían algo que
tivese que ver con Galicia, a súa cultura ou a súa
economía, non podían pasar por Santiago sen
facer a visita de rigor a Ramón Piñeiro. E nada importaba a actividade ou a especialidade de cada
un: el sempre tiña información ou sempre podía
sinalar rumbos e camiños a calquera, con independencia da súa actividade ou por moi afastada
que puidese parecer das ocupacións e preocupacións de Piñeiro. E moitos, como o xastre bergantiñán que aludín, viñan só a sentar a falar con el,
sen ningunha outra finalidade concreta.
Pero a súa tarefa maior foi entrar en contacto
cos máis novos. Era unha das dúas finalidades
máis prementes: sabía moi ben que había que
garantir a continuidade. Un esforzo de moito
tempo e de moitas ilusións puxo nesta tarefa.
Todo lle valía: se nos atopaba na rúa, paraba sempre a botar unha leria, e o máis común era que a
conversa seguise no café (¡moitos cafés tomou
Piñeiro en Santiago para adoutrinar a uns e
outros!) ou ben na súa casa. No meu caso, como
a miña pensión estaba unhas portas máis arriba
da súa casa, os nosos encontros eran constantes,

proliferaban os nosos cafés e tamén as nosas conversas arredor da mesa braseiro. Tiña dito na
casa, tanto a Isabel como a Sara, que aínda que el
non estivese, eu podía entrar e coller os libros que
me apetecese. Penso que nunca fixen uso dese dereito que me concedeu, porque, a verdade, nunca
me pareceu necesario.
Polo tanto, a mesa braseiro estaba ao dispor
de calquera que pasase por Santiago e quixese
subir os 56 banzos das escaleiras. Eu coincidín
alí con xentes tan diversas como Carballo Calero, Isidoro Millán, Novoneyra, os irmáns Pérez
Prieto, Fermín Penzol, Cesáreo Saco, Marino
Dónega, Pura Vázquez, Xohana Torres, Marina
Mayoral, Mercedes García, Gustavo Docampo,
Xosé María Teixeiro, Rivas Briones, Daniel Cortezón, Blanco Losada, Aser Seara Vázquez, Silvio
Santiago, Ferro Couselo e tantos outros que non
son quen de arrincar das brétemas do esquecemento.
Pero era a mocidade o que máis ocupaba e
preocupaba a Piñeiro. Á parte das continuadas
conversas ocasionais ou informais que acotío se
producían con uns e con outros —era coma se todos tivésemos a cada momento necesidade de
cambiar impresións con Ramón Piñeiro—, este
tomou moi en serio a formación individual dos
“rapaces”, como el dicía, e que estes á súa vez puidesen ir formando ou “orientando” (palabra esta
moi súa) a outros. Porque sabía moi ben que a
desorientación era o máis común na xente nova
daqueles anos. Orientación, por suposto, en
canta materia se referise ao país galego. Pero
tamén, e de maneira moi especial, procurou
abrirnos ao mundo que se estaba formando ao
noso arredor. Piñeiro sempre entendeu o que
poderiamos chamar o problema político de Galicia enmarcado no contexto europeo. E xusto
porque os tempos ían demostrando unha meirande interdependencia, de maneira que as políticas nacionais tiñan cada vez menor sentido e
que o mundo camiñaba cara a unha unidade
cada vez maior, o problema político de Galicia
non podía ser enfrontado con criterios nacionalistas do pasado, senón dentro do marco xeral no
noso mundo máis inmediato.
E á beira das conversas informais, logo se
impuxeron cursos que nos deu —primeiro a min
e logo a outros rapaces, como Gustavo Docampo, García-Bodaño, etc.—, sobre cuestións políticas e culturais, en especial para explicar e situar
o problema político de Galicia no contexto europeo, nas distintas etapas do seu decorrer. A falta
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de información que había nun mundo pechado
ao exterior rompíase así en Xelmírez, 15-4º,
naquela cátedra única de galeguismo que foi a
mesa braseiro de Ramón Piñeiro.
E coa información e a formación, a cohesión.
Mantívonos a todos enmallados nesa rara rede que
el teceu a través de varios miles de cartas coas
que seguiu informándonos, suxeríndonos traballos, relacionándonos uns cos outros, dándonos
noticias da xente que traballaba polo país e que
todos estaban animados e facendo cousas. Algo en
aparencia moi sinxelo, pero dunha rara eficacia.
Diría que lle deu unha importancia moi grande a que tivésemos unha idea clara do mundo
que se estaba facendo á nosa beira. Tanto a Lugrís
como a min suxeriunos que colaborásemos na
prensa —en La Noche— escribindo sobre cuestións de política exterior, evitando calquera alusión á política española. Pensaba que, sempre que
aparecese unha ocasión axeitada, debiamos saír á
prensa e comentala. E iso fixemos Lugrís e mais
eu, cada un no seu tempo.
Fixo tamén un esforzo moi grande por facer
de cada un de nós homes libres, lonxe de calque-

ra sectarismo e de posicións delirantes ás que con
tanta facilidade tende a caer a xente moza. El
mesmo era un exemplo de persoa allea a calquera dogma. El sabía —¡e que ben o sabía!— que
case todos os males do noso tempo proveñen de
tres libros mal lidos, ou non interpretados libremente, ou tomados polo que non son nin poden
nin deben ser: a Biblia, o Corán e O capital, que
se se toman ao pé da letra só poden producir fundamentalismos e chegar a ser un verdadeiro opio
das xentes e dos pobos. El non podía axuizar os
problemas de toda orde que nos afectaban como
un crente, senón co criticismo que acae a un intelectual.
Ramón Piñeiro foi, como xa teño escrito, o
grande “animador” da Galicia dos anos escuros.
Como o fora Murguía nos anos seguintes a 1846,
logo dos fusilamentos de Solís e dos seus compañeiros. A Galicia moderna non se concibe sen o
seu labor calado, teimoso, sinxelo, alleo a calquera impaciencia ou a canto non fose dar pasos
seguros para non ter que desandalos ■
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Importación e exportación
de textos literarios
Unha crítica á noción de literatura mundial como paradigma
CARLOS LEMA

U

n dos aspectos principais da tradución literaria é o da tradución como intercambio
entre campos de produción cultural1 e o
dos intercambios de formas e repertorios literarios
como fenómeno que dá ou pode dar pé á chamada,
de cinguírmonos a unha denominación sintética,
que non sinxela, literatura mundial2.
Neste texto non pretendo trazar unha visión
panorámica deses intercambios, xa que a panorámica é unha visión total, única, eloborada desde
unha perspectiva concreta, metódica, mais tamén
esquemática, que sinala e escolle un espazo determinado3 para, por tanto, excluír o que non entra
no seu campo de visión. A panorámica, cómpre
non nos trabucar, é o encadramento dunha paisaxe, é estática, sen a presenza das forzas que a constitúen. Unha totalidade, mais ás veces unha
totalidade erma4.
A miña intención é reparar, se cadra, máis nos
pormenores ca no conxunto, estar máis presto
para captar o movemento ca para fixalo, ser menos
aleuto para a clasificación ca para a reflexión. Iniciar esta tarefa de me aproximar ao campo literario galego e aos seus intercambios con outros
campos como unha tarefa na que, xunto ao interese por saber, intervén a emoción da curiosidade
e, por que non, un contraditorio e crítico distanciamento na proximidade. Velaquí, pois, este
intento de pensar, máis ca de describir ou analizar,
verbo da tradución, dos textos traducidos, e do
tecido que forman.

Importar e exportar
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Traducir, e publicar o traducido, é realizar unha
actividade de importación e exportación de textos
literarios. Se escollo estas dúas verbas, de nidio vencello coa economía, é por dúas razóns; a primeira

porque o significado máis sinxelo de im-portar é
traer algo para dentro e, pola súa banda, ex-portar
ten que ver con levar algo para fóra, e ese dentro e
ese fóra implican un espazo diferenciado, un territorio que non se confunde cos que ten arredor. Na
literatura, ese territorio, as máis das veces xebrado
fundamentalmente pola lingua, é o campo literario. O campo é o lugar de troco social dos intereses
de coñecemento e de poder5, das linguaxes e dos
símbolos; é o espazo social de produción dos discursos6, neste caso do discurso literario. A tradución é un dos mecanismos fundamentais que se
utilizan para importar e exportar literatura, quere
dicir, para exportar e importar formas literarias
e realizar intercambios entre os repertorios de formas de cada campo ou entre varios campos simultaneamente.
A segunda razón pola que utilizo dous termos da linguaxe económica e non outros que
poderían parecer máis “literarios” é porque,
amais de transferencia de capital simbólico, a
importación e exportación de textos literarios é
unha actividade comercial de importantes consecuencias económicas. Precisamente da relación entre estes dous aspectos, a economía
simbólica e a economía económica, xorden os
dous polos que, segundo Pierre Bourdieu, rexen
a actividade do campo literario: o polo de produción restrinxida, no que ten máis valor de
cambio o capital simbólico, e o polo de gran
produción, no que o capital económico é o que
predomina. Dous polos que o pensador francés
vencella coas nocións de autonomía e heteronomía respectivamente. A maior autonomía,
maior capacidade do campo para se rexer polos
valores e normas que o propio campo literario
xera; a maior heteronomía, maior debilitamento dos filtros de control do campo, no que,

O ESPELLO DAS LETRAS

amais das literarias, cada vez teñen máis peso as
normas e os valores xerados noutros campos (o
económico, o xornalístico ou o político, por
exemplo) que, coma o campo literario, tamén
forman parte do campo do poder. A literatura
mundial, que Pascale Casanova chama metaforicamente República Mundial das Letras, xorde
desa actividade de intercambio debida maiormente, mais non unicamente, ás traducións.
Segundo esta autora, o campo literario mundial
é o que pode, en potencia, acadar maior autonomía, xa que a principal heteronomía presente nos
campos nacionais, e que ao tempo é a orixe da
súa existencia, a heteronomía lingüística, desaparece no campo mundial, un espazo destinado a
ser rexido exclusivamente polos valores literarios;
aínda que, como logo imos ver, o campo mundial, cando menos no seu estado actual, se resente dunha forte e nada desdeñable presenza de
heteronomías, intereses doutros campos (político, económico, xornalístico) que tamén se postulan e se configuran como mundiais en tanto que
son os seus propios valores de campo os que dominan e non os dos campos alleos.
Mais non vou discutir aquí a noción de campo
mundial das letras. A razón é que, desde o
momento en que a hipótese de existencia do
campo mundial é formulada, esta adquire valor
simbólico como espazo posible7 dentro do campo
de produción cultural e, por tanto, segundo as
regras dos campos artísticos, constitúese como tal.
A miña intención é outra: facer unha crítica da
literatura mundial como paradigma. Non pretendo tirarlle importancia ao inmenso e esencial traballo de Bourdieu e da súa escola, que considero
fundamental para unha mellor comprensión da
literatura como espazo social de intercambio, o
meu obxectivo é pescudar nas consecuencias que a
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* Este texto, ampliado e corrixido, reproduce a conferencia lida o día
17 de setembro do 2007 no salón de actos da Facultade de Filoloxía e
Tradución da Universidade de Vigo como parte do curso “Tradución editorial: calidade e xestión de proxectos”, organizado polas profesoras
Liliana Valado e Ana Luna Alonso, do Departamento de Tradución e Lingüística.
1. Bourdieu, Pierre (1992). Les règles de l’art (Genèse et structure du
champ littéraire), París: Éditions du Seuil.
2. Casanova, Pascale (2001). La República mundial de las Letras, Barcelona: Anagrama. En diante, hei utilizar “literatura mundial” ou “campo literario mundial” no sentido que esta autora outorga ao que ela denomina
“espazo literario mundial”.
3. Bourdieu, Pierre (2003). Méditations pascaliennes, París: Éditions du
Seuil, p. 39.
4. Derrida, Jacques (1967). L’écriture et la différence, “Force et signification”, París: Éditions du Seuil, p. 13.
5. Bourdieu, Pierre. Méditations pascaliennes, op. cit., 2003, pp. 163-164.
6. Foucault, Michel (1971). L’ordre du discours, París: Éditions Gallimard,
pp. 10 e ss.
7. Bourdieu, Pierre. Méditations pascaliennes, op. cit., 2003, pp. 151-156
e 167-168.
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existencia e consolidación do campo mundial
poden ter para o campo ao que eu pertenzo8,
coñecer a súa traxectoria (crecente ou minguante), os seus límites e as normas polas que se rexe
para intentar explicitar as vantaxes e os riscos
que, para o campo literario galego, implica a súa
existencia. A consecuencia máis inmediata desta
finalidade que acabo de enunciar atingue á política de importación e exportación de textos que se
realiza desde o campo galego, unha política que ao
meu ver debe ser consciente das súas posibilidades
e dos seus condicionamentos. Traducir, importar e
exportar textos literarios, non equivale a deixar a
porta da casa aberta e permitir que o primeiro que
pase marche co peto dos aforros e coa facenda.
Pola contra, é un labor no que tan importante é
saber pedir aos demais o que necesitamos realmente, e non coller a primeira cousa que nos ofrezan,
coma aprender a ofrecer aos outros non só o que
eles queren senón o que nós necesitamos que queiran. O intercambio de bens simbólicos é determinante tanto polo que un dá como polo que recibe;
os campos literarios, os seus repertorios de formas,
os axentes, as diferentes instancias e o discurso que
producen, dependen das forzas intrínsecas e das
extrínsecas, da relación entre ambas e da capacidade dos propios campos para controlar os efectos.
Para ese proceso de pescuda, obviamente,
voume basear nos traballos de Bourdieu, mais
tendo sempre presente a débeda, ás veces non
abondo recoñecida nin por el mesmo, que a súa
teoría das ciencias sociais e, a súa consecuencia, a
ciencia do home ten coa obra de Michel Foucault.
Se a ciencia do home é unha crítica do que Bourdieu chama a “ollada escolástica”9, crítica que pretende desmontar o discurso filosófico para, sen o
declarar abertamente, substituílo, a teoría dos
campos sociais é unha consecuencia —demoucada pola necesidade de cinguirse ao discurso que
analiza e buscar dentro del a xustificación última— da obra de Foucault, singularmente da parte
dedicada á arqueoloxía do saber10 e á antropoloxía. A relación dos traballos máis teóricos de Foucault cos discursos e, concretamente, co que el
denomina a “orde do discurso”11 ten unha aplicación directa na crítica e análise do discurso literario e, como consecuencia, do espazo social que o
produce. O vencello entre as nocións de épistémè12
e habitus vai alén de os seus creadores compartiren
un mesmo espazo social académico13 e as semellanzas entre os dous autores “son visibles tanto no
tocante á investigación coma na orde da acción”14.
Como imos ver nas conclusións deste texto, o
desenvolvemento teórico implícito na obra de Foucault, e non só nos seus libros máis “filosóficos” e
“menos sociais”, é útil para alongar a análise social
posta en marcha por Bourdieu e o seu “groupe de
recherche”15; este alongamento permítenos ceibar-

nos do excesivo peso que a realidade social analizada ten nos estudos dos campos sociais, peso que
impide establecer obxectivos alén das fronteiras do
campo ou campos implicados na investigación,
que, por efecto das técnicas e da vontade de saber,
dos saberes e dos seus discursos, se transforman no
horizonte último das análises.

O papel das traducións nos intercambios
literarios: a literatura mundial
Os axentes e instancias que interveñen nos intercambios entre os campos literarios nacionais varían
en función das relacións entre os campos mais, sen
dúbida, o meirande mecanismo de importación e
exportación é a tradución, tanto se nos referimos a textos coma ao repertorio de formas literarias. O principal axente nese intercambio
realizado mediante a tradución é o tradutor, que
pode ser o propio autor do texto, outro autor do
campo importador ou un intermediario máis ou
menos profesional, quer lingüista, crítico literario,
lector ou colaborador editorial quer tradutor profesional. No primeiro caso estariamos ante o que eu
denomino “modalidade francesa”, por ser no campo
literario francés onde máis incidencia tivo e aínda
segue a ter; por poñer un exemplo, este sería o caso
da publicación do Ulises, de James Joyce, en Francia,
ou a dos seus fragmentos16, traducidos por Ramón
Otero Pedrayo, en Galicia, modalidade que cómpre
salientar porque o intermediario é un axente cunha
posición consolidada no seu propio campo e, polo
tanto, con capital simbólico abondo para impoñer o texto importado e superar os filtros defensivos
do campo receptor. Non acontece o mesmo no segundo dos casos, actualmente o máis frecuente, no
que un tradutor profesional (con elevada cualificación técnica e, por iso mesmo, menor capitalización
simbólica), e normalmente por encarga dun editor,
non por iniciativa propia, é quen realiza a tradución.
Neste caso, o editor é o axente importador que utiliza o capital simbólico inherente á súa posición no
campo literario para realizar a importación e pagar as
taxas da alfándega literaria do campo receptor, esixencias fronteirizas que se reducen máis doadamente se a obra importada é dun autor con capital
simbólico recoñecido alén do seu propio campo
nacional, se se trata dunha obra de “recoñecida valía”, “innovadora no panorama mundial” ou que
“devolve á literatura a grandeza dos clásicos”, fórmulas retóricas empregadas adoito para apoiar a importación de obras literarias e procurar asegurarse unha
recepción positiva.
A facilidade ou dificultade para realizar os intercambios literarios depende, daquela, de múltiples
factores, factores non só literarios, xa que a actividade de importación e exportación está fortemente
marcada, positiva ou negativamente, polo grao de

autonomía e heteromía dos campos implicados, heteronomía na que salientan criterios políticos, económicos (a actividade importadora ten un custo
económico moi elevado en campos, coma o galego,
con mercados reducidos que ademais sofren unha
actividade comercial invasiva de mercados veciños)
e criterios comerciais (cando a importación se realiza desde o subcampo de gran produción e non
desde o subcampo de produción restrinxida17). Por
outra banda, os procedementos de intercambio,
nun ou noutro senso, cara a dentro ou cara a fóra,
tamén son rexidos por instancias heterónomas, que
sempre estiveron presentes no troco literario, sobre
todo en épocas de gran produción, e que hoxe cómpre ter en conta á hora de analizar calquera tipo de
importación ou exportación e as consecuencias que
ha supoñer para os campos implicados. Estas instancias heterónomas, que interveñen e condicionan
a escolla dos textos para importar e exportar abranguen tamén desde os chamados “axentes literarios”
internacionais e os grandes grupos multinacionais
da edición ata os fenómenos relacionados co campo
do xornalismo mundial; son instancias que dificultan o correcto funcionamento dos filtros defensivos
dos campos literarios e vense favorecidas por un
fenómeno de capilaridade que Foucault determinou
como propio do poder (cómpre non esquecermos
que o campo literario é un dos campos que forman
parte do campo do poder, espazo das relacións de
forza entre os axentes e as institucións que teñen en
común posuír o capital necesario para ocupar posicións dominantes nos diferentes campos —económico, político etc.—, e espazo no interior do cal o
campo literario ocupa unha posición dominada18),
capilaridade pola que ese mesmo poder
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O meirande mecanismo de importación
e exportación é a tradución,
tanto se nos referimos a textos
coma ao repertorio de formas literarias

8. A pertenza a un campo relaciónaa Bourdieu coa adquisición do que el
denomina habitus, outra das nocións que se cadra cumpriría revisar polo
miúdo.

[…] se dispersa e se diferencia, realizándose e manifestándose a través dun conxunto de campos unidos
por unha verdadeira solidariedade orgánica e, daquela, asemade diferentes e interdependentes. [...] Axentes e institucións inseridas nos campos ao tempo
concorrentes e complementarios, coma por exemplo
o campo económico e o campo escolar, que forman
parte de circuítos de intercambios lexitimantes cada
vez máis extensos e máis complexos e, polo tanto,
cada vez simbolicamente máis eficaces19.

9. Bourdieu, Pierre. Méditations pascaliennes, op. cit., 2003: practicamente o libro enteiro está dedicado a analizar o pensamento escolástico e o
espazo social do que xorde.
10. Foucault, Michel (1969). L’archéologie du savoir, París: Éditions
Gallimard.
11. Foucault, Michel. L’ordre du discours, op. cit., 1971.
12. Foucault, Michel. (1966). Les mots et les choses, París: Éditions Gallimard, p. 13.
13. No seu libro Esquisse pour une auto-analyse (Éditions Raisons d’Agir,
París, 2004), Bourdieu afirma (p. 103): “eu tiña en común con el [Michel
Foucault] case todas as propiedades pertinentes: normaliano e agregado

As posicións ocupadas polas anteditas instancias
heterónomas tecen unha rede de control que, á súa
vez, filtra o intercambio de formas e textos literarios
entre as diferentes literaturas nacionais e, concretamente, entre os seus polos autónomos. Unha das
consecuencias máis importantes disto é o desprazamento dos centros de consagración fóra do propio
campo literario nacional e a conseguinte redución
da capacidade de decisión e, ao cabo, a dependencia das instancias nacionais fronte ás alleas.

de filosofía algúns anos antes ca min —eu seguira os cursos que el dera
na École Normal—, el situábase en posicións filosóficas moi próximas ás
miñas”. [A cursiva é miña]
14. Bourdieu, Pierre. Esquisse pour une auto-analyse, op. cit, 2004, p.
103.
15. Ibidem, p. 106.
16. Joyce, James, e Otero Pedrayo, Ramón (2003). Fragmentos de Ulises,
1926, Vigo: Editorial Galaxia.
17. Bourdieu, Pierre. Les règles de l’art, op. cit, 1992.
18. Ibidem, p. 300.
19. Bourdieu, Pierre. Méditations pascaliennes, op. cit., 2003, p. 148.
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Instalacións da Feira do libro de Frankfurt

A diminución da actividade dos filtros literarios
entre literaturas nacionais, e particularmente entre
as que, coma a galega e a española, ocupan posicións desiguais de poder, producen efectos diversos,
ás veces ao abeiro dunha especie de “bilingüismo
harmónico” literario. Entre os que afectan tanto á
importación coma á exportación, cómpre salientar
a función que exerce o campo literario español
como intermediario do galego fronte a terceiros e,
incluso, a súa capacidade como instancia de consagración tanto da literatura importada como dos textos galegos con potencialidade exportadora.
No que atingue á actividade tradutora dos campos literarios, o mercado, como dicía antes, condiciona considerablemente a cantidade de
importacións. Cómpre non esquecermos que o
fenómeno do intercambio de textos entre campos
literarios ten unha relación directa coas necesidades
do mercado; como amosa Yves Chevrel20, o aumento significativo do número de traducións responde
a fenómenos de produción máis ca a necesidades da
dinámica que alimenta a regularidade do repertorio
de formas literarias. Isto é lóxico se temos en conta
que as esixencias de importación do subcampo de
produción restrinxida son máis elevadas cás do subcampo de gran produción e que, ao ser o primeiro
dos subcampos o que maior poder de consagración
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posúe, tamén é o que ten meirande capacidade de
modificar o repertorio.
En casos coma o galego, a política de traducións
está á súa vez condicionada pola xigantesca presión
comercial das importacións en castelán que, dado o
rumbo que están a coller as políticas de distribución
dos grandes grupos españois e das multinacionais,
se converte nunha presión dupla; por unha banda,
afecta ao subcampo de produción masiva, que en
galego apenas existe e, se existe, está mediatizado
polo subcampo español equivalente (neste senso,
son paradigmáticos os casos da edición da serie de
Harry Potter, publicada por Editorial Galaxia en
coedición coa española Ediciones Salamandra, no
que a editorial galega demorou case media ducia de
anos en conseguir ritmos de publicación adaptados
ao seu propio mercado, e mais o da publicación en
galego do Código Da Vinci21, que foi posto á venda
por un grupo editorial catalán a través dunha das
súas editoriais que publica habitualmente en castelán), e, pola outra, afecta, aínda que en menor
medida, ao subcampo da produción restrinxida,
por fortuna moito máis forte en galego, e no que
nos últimos anos están a xurdir iniciativas editoriais,
axentes e mesmo instancias de consagración propias
(o Premio Novela Europea, organizado polo Casino
de Santiago de Compostela, deu pé, por exemplo,
ao nacemento da Biblioteca Compostela de Narra-

tiva Europea, publicada por Galaxia en colaboración coa Concellaría de Cultura do Concello de
Santiago de Compostela).
No senso inverso, a nosa capacidade exportadora segue a ser limitada, aínda que con posibilidades
de crecemento, sobre todo na medida en que o
campo de produción cultural galego ocupe unha
posición propia, non dependente da española, tal
como fixo Cataluña, nas relacións cos outros campos, fundamentalmente os europeos. As exportacións que se están a realizar a espazos literarios non
pertencentes ao estado español continúan a depender excesivamente da intermediación do campo
estatal ou son claramente heterónimas por as realizaren instancias pertencentes ao campo académico;
hai algunha excepción, é certo, coma a política de
publicación de narrativa galega levada a cabo en Portugal por Deriva Editores, mais o déficit de exportacións segue a ser considerable.
Non o é xa tanto se nos referimos ás exportacións ao campo literario español, que nos últimos
tempos están a superar o raquitismo endémico
imposto polo de agora pola alta capacidade defensiva da literatura veciña. Os filtros literarios do
campo cultural español están exercitados pola
ximnasia dunha dominación de séculos e non
son nada doados de burlar; é lóxico, de termos en
conta que se a cultura en castelán baixa a garda,
a perda de poder estatal sería unha inmediata
consecuencia da perda da hexemonía no control
e na produción de discursos simbólicos. Mais non
nos imos enganar, xa que o mesmo pasa cos nosos
“irmáns” portugueses, agás honrosas excepcións,
virados de costas a todo o que, en literatura (paradoxalmente, a lingua, ¿común?, é o problema), proveña de Galicia. Mais referíame a ese rexurdir das
traducións literarias para o castelán, traducións
tamén ás veces camufladas mediante estratexias
defensivas do importador, entre as que se poden
citar a autotradución ou a ausencia de referencias
claras que sitúen o escritor e a obra traducida no
contexto da literatura de orixe, que queda fagocitada pola protectora “irmá maior”.
Pola contra, perante este “panorama” no que,
en diversos ámbitos, dominan as forzas heterónimas, a literatura mundial constituiría, segundo
tenta demostrar Pascale Casanova no seu libro La
République mondiale des Lettres, un campo de claro
dominio autónomo. Así e todo, a posición de
Casanova reséntese pola defensa que realiza do
campo francés e, como consecuencia, do seu centro na cidade de París como lugar de localización

das instancias de consagración do campo mundial,
lugar desde o que se irradiarían valores e capital
simbólico aos intermediarios dos diferentes campos nacionais. Malia recoñecer certa rivalidade
nesta función consagradora e normativizadora nas
cidades de Nova York e Londres, que vehiculizan,
por exemplo, gran parte do mercado de dereitos
de autor controlado polas grandes axencias literarias internacionais (axencias coma a de Andrew
Wylie, ICM ou Nurnberg teñen sede en ambas as
dúas cidades e non na capital francesa, aínda que
o primeiro está a tentar introducirse con dificultades22 no mercado francés de dereitos, unha das
poucas excepcións, xunto coa galega, no que os
dereitos de autor continúan controlados polas editoriais e no que as axencias teñen unha presenza
reducida), a argumentación de Casanova apóiase
nun reparto de papeis no que París sería o centro
do subcampo mundial de produción restrinxida e
as dúas cidades anglófonas os centros (sobre todo
Nova York) do subcampo de gran produción; todo isto no ámbito dunha literatura mundial na
que dominarían os valores autónomos xerados
polo propio campo.

Cómpre salientar a función que exerce
o campo literario español como
intermediario do galego fronte a terceiros

20. Chevrel, Yves (1989). “Le texte étranger : la littérature traduite”, en
Brunel, Pierre e Chevrel, Yves. Précis de Littérature Comparée, París: Presses Universitaires de France, p. 70.
21. Brown, Dan (2004). O código Da Vinci. Barcelona: El Aleph Editores.
22. Véxase a polémica xurdida en Le Monde do 6 de outubro de 2006 e
do 19 e 26 de xaneiro, 2 e 9 de marzo e 27 de abril de 2007. Nela amósase a reacción defensiva do campo literario francés fronte á intromisión
dun axente alleo ao propio campo (a axencia literaria de Andrew Wylie)
e a do subcampo da produción restrinxida mundial (na polémica tamén
se viu implicado André Schiffrin, editor norteamericano de orixe francesa, fillo do creador da colección Bibliothèque de la Pléiade, publicada por
Gallimard e importante instancia de consagración non só a nivel francés
senón mundial) perante unha agresión claramente heterónoma. Nese
senso, é patente o papel dos axentes literarios como representantes do
campo económico xa que se rexen, como tales, polos valores dese campo,
non polos do campo literario.
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Paréceme interesante termos en conta este
mapa da literatura mundial no que, dito sexa de
paso, as literaturas nacionais xogarían un papel
secundario de receptoras e fornecedoras de materia prima literaria mais sen a penas poder de decisión no campo mundial como consecuencia,
fundamentalmente, de se identificaren con valores
heterónomos coma a lingua e os intereses políticos, nos que terían a súa razón de ser local, mais
polos que perderían a súa posición nunha literatura mundial paradigma da autonomía literaria.
Penso que o deseño deste mapa literario mundial
nos pode axudar a comprender o trazado das vías
de comunicación literaria e, con el, o sentido da
circulación internacional de obras no que se basea
o mercado mundial de dereitos de autor, quere
dicir, as regras polas que se rexe e as consecuencias
que pode ter a súa extensión a campos nacionais
que non estean preparados para contrarrestalas.
Os fluxos e a situación xeográfica deste
“mundo feliz” literario descríbeos Casanova do
xeito seguinte:
Unha xerarquía sutil [a cursiva é miña] establécese
entre os distintos satélites en razón da súa distancia simbólica —estética e non xeográfica— do
centro. Varios centros —por exemplo, Londres e
Nova York na área anglófona— poden disputar o
monopolio da lexitimidade ou encarnar un ou
outro dos polos antagonistas do espazo mundial23.

Se para a literatura importadora a tradución para
a súa lingua dunha obra dun dos “grandes países
literarios” é unha importación de capital simbólico alleo mediante a que se acrecenta o capital
propio, esa importación é, ao mesmo tempo,
unha violencia exercida sobre o seu propio repertorio, no que debe ser aceptada ou rexeitada,
operación tanto máis custosa canto maior sexa o
capital simbólico da obra e do campo de orixe.
Operación de aceptación ou rexeitamento que é
fundamental para manter o equilibrio na produción simbólica do campo importador. Pola contra, tal como afirma Casanova,
[...] para as grandes linguas de “destino”, é dicir,
cando a tradución é a importación ao centro de
textos literarios escritos en “pequenas” linguas ou
en literaturas pouco valoradas, a translación lingüística e literaria é un xeito de anexionar obras,
de apropiarse delas en proveito dos recursos centrais24.
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A exportación, daquela, ten consecuencias duplas,
sobre todo cando se realiza desde unha literatura
con menor poder a outra con poder meirande,
nese caso, por unha banda representa “moito máis
ca un simple cambio de lingua; en realidade, é o

acceso á literatura, a obtención do certificado literario. [...] un acto de consagración que dá acceso á
visibilidade e á existencia literarias”25, aínda que
tamén, como apunta atinadamente Casanova, significa o reñecemento do campo alleo como lugar
de consagración. Este desprazamento dos centros de consagración e, polo tanto de emisión de
capital simbólico, é unha ameaza clara para os campos nacionais, que poden ir perdendo a súa capacidade de producir discursos simbólicos propios
ao adaptalos ás esixencias de consagración de campos alleos. Quere dicir, ao sacrificar o propio repertorio de formas en beneficio dun hipotético
repertorio mundial.
Para obteren o recoñecemento literario, os escritores dominados deben, daquela, acatar as normas
decretadas universais polos que ostentan o monopolio do universal. [...] Se queren que os perciban,
teñen que producir e exhibir unha diferencia, mais
non amosar nin reivindicar unha distancia grande
de máis, que os volvería, pola contra, imperceptibles26.

Efectivamente, a proposta da República Mundial
das Letras é unha proposta en absoluto inocua tal
como a describe a profesora francesa discípula de
Bourdieu ao dicir que “Os grandes consagradores
reducen, de feito, ás súas propias categorías de percepción, constituídas en normas universais [a cursiva
é miña], obras literarias procedentes doutras partes,
esquecendo todo o contexto —histórico, cultural,
político e, sobre todo, literario— que había permitir comprendelas sen as reducir”27. Afirmación perfectamente asumible, xa que os mecanismos de
importación entre campos literarios, sexan os que
for, grandes ou pequenos, dominados ou dominantes, implican esa redución ou adaptación ao repertorio e necesidades propias; o perigo xorde
precisamente cando a redución se xustifica non en
función das necesidades do campo importador
senón en función dunhas supostas “normas universais” que se ditan e promulgan en nome dunha literatura mundial considerada autónoma, quere dicir,
literariamente “pura”, fronte aos campos nacionais,
espazos nos que reina a heteronomía lingüística e,
polo tanto, considerados literariamente “espurios”:
O universal é, en certo xeito, unha das invencións
máis diabólicas do centro: en nome dunha negación
da estrutura conflitiva e xerárquica do mundo, co
pretexto da igualdade de todos en literatura, os que
ostentan o monopolio do universal exhortan a
humanidade enteira a acatar a súa lei28.

Así e todo, non vaiamos interpretar esta frase de
Casanova como resultado dun seu desleixo respecto
dos “dominados”, xa que máis adiante, ao se

referir á tradución para o francés do Ulises, de James
Joyce, como a chave da súa consagración internacional, di:
[…] a loita entre a visión literaria nacional e a deshistorización inherente á anexión que implica a consagración francesa [do Ulises], a cal, abofé, ennobrece,
internacionaliza, universaliza, mais ignora por completo o que permitiu a aparición dunha obra semellante. A capital desnacionalizada da literatura
desnacionaliza á súa vez os textos, deshistorízaos para
axeitalos ás súas propias concepcións da arte literaria29.

E insiste:
Segundo esta lóxica, a consagración central obra
unha despolitización sistemática [...], unha deshistorización a priori que corta en seco toda reivindación
política ou político-nacional dos escritores dominados politicamente30.

Esa lóxica é a lóxica do dominio, a do discurso do
poder no que está inmerso o campo cultural onde
se produce o discurso literario, quer autónomo quer
heterónomo. A lóxica do universal é unha estratexia
de dominio e exclusión sobre a que o propio Bourdieu escribiu no seu libro Méditations pascaliennes:
Esta universalización puramente teórica conduce a
un universalismo ficticio que perdura no tempo
mentres non se acompaña de ningún recordatorio das condicións económicas e sociais que permiten
o acceso ao universal31.

Por outra banda, engade Bourdieu,
A unificación e a universalización relativa que está
asociada á emerxencia do Estado son inseparables da
monopolización por algúns dos recursos universais
que este produce e procura [...]. Mais este monopolio
do universal só se pode acadar ao prezo dunha submisión (cando menos aparente) dos que o detentan en
razón da universalidade, quere dicir, dunha representación universalista da dominación32.

Ao abordar a relación entre o que el denomina
“nacións dominantes e nacións dominadas”
(cunha terminoloxía ao meu ver pouco crítica que
establece un paradigma xerárquico desde o propio
acto da denominación), Bourdieu afirma comprender mellor o que el chama “a mística reaccionaria da nación”, e o pathos irracionalista que
decote disque a acompaña, ao considerala “unha
resposta distorsionada á agresión ambigua que
representa o imperialismo do universal”33. Máis
adiante, e co obxectivo de achegármonos con
intención crítica ao paradigma no que se basea a

Se para a literatura importadora
a tradución para a súa lingua dunha
obra dun dos “grandes países literarios”
é unha importación de capital simbólico
alleo mediante a que se acrecenta
o capital propio, esa importación é,
ao mesmo tempo, unha violencia
exercida sobre o seu propio repertorio

23. Casanova, Pascale. Op. cit., p. 160.
24. Ibidem, p. 182. 25. Ibidem, pp. 182-183. 26. Ibidem, p. 208. 27. Ibidem, p. 205. 28. Ibidem, p. 205. 29. Ibidem, p. 206. 30. Ibidem, p. 207.
31. Bourdieu, Pierre. Méditations pascaliennes, op. cit., 2003, p. 96.
32. Ibidem, p. 179. 33. Ibidem, p. 113.
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súa teoría dos campos sociais, imos volver sobre
Bourdieu, de quen parte Pascale Casanova para
postular unha República Mundial das Letras erixida sobre o monopolio da autonomía literaria e que
rexería os intercambios entre campos literarios a
nivel mundial.

O campo literario galego e as súas
relacións de intercambio
Para situármonos no campo literario galego e analizar as súas relacións de intercambio con outros
campos, propoño empregar unha clasificación
taxonómica sinxela, en tres fases, que permita relacionar simultaneamente situacións de intercambio
caracterizadas por morfoloxías diferentes que se
poden xustapoñer, alternar e mesmo mesturar e
que, ao meu ver, clarexan a posición do campo
e determinan as decisións de importación nas diferentes conxunturas, definidas por unha maior ou
menor apertura do repertorio literario galego.
Neste punto, prescindo, xa que logo, das relacións
de exportación ao considerar que, por dependeren
en maior medida dos campos importadores ca do
exportador, e por seren resultado da actividade de
moitos e diversos espazos literarios, son de máis
arriscada sistematización.
As tres fases que propoño pretenden, máis que
describir unha evolución, fixar as estratexias que o
campo emprega en diferentes momentos, mais cos
mesmos obxectivos. Quere isto dicir que a orde na
que as expoño revela a orde na que o campo as utilizou por primeira vez, o que non significa que non
as reutilizase posteriormente ou as vaia reutilizar no
futuro; o tempo pode ser distinto mais o obxectivo
continúa a ser idéntico en cada caso. Estas fases son
as seguintes:
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1) Fase filolóxica ou de acumulación de capital
simbólico, na que as importacións non atenden a
necesidades literarias ou de repertorio senón que
teñen por obxectivo prestixiar a lingua galega como
vehículo capaz de reproducir discursos literarios de
alto capital simbólico34. A actividade desta fase
céntrase na importación de grandes clásicos, obras
de autores consagrados e formas literarias deficitarias no campo galego.
2) Fase comercial ou de aumento da produción,
que xorde a partir da ampliación do mercado do
libro galego como consecuencia da cooficialidade
do idioma e da súa entrada no ensino, o que determinou a importación de textos literarios, especialmente de literatura infantil e xuvenil;
posteriormente, a partir da década de 1990, a novela converterase en xénero hexemónico para a
importación.
3) Fase autónoma ou de importación e exportación, xorde como consecuencia da consolidación do

campo literario galego como un campo con institucións, axentes e valores propios, capaz de xerar un
discurso literario e simbólico que atenda as súas
necesidades. Esta fase é expoñente da maior ou
menor integración no campo mundial a través da
actividade de importación e exportación de textos
literarios. Simultaneamente, a fase autónoma pode
ser o limiar a partir do cal se produza a superación
dos procedementos discursivos tradicionais, condicionados polas nocións de autor, unidade, orixinalidade e significado35.
Non por casualidade, a primeira aparición de
cada unha das tres fases está relacionada con períodos de ampliación do repertorio galego de formas literarias. Dese xeito, a fase filolóxica xurdiría,
de nos circunscribirmos á época moderna e sen
abranguer a Idade Media, coas Irmandades da Fala
e a Xeración Nós, especialmente pola publicación
na Nosa Terra e na revista Nós de traducións de Plácido Castro, dos artigos de Vicente Risco sobre a
literatura irlandesa, coa súa relación co campo literario francés a través de Philéas Lebesgue36 e, sobre
todo, pola tradución dos fragmentos do Ulises37, de
Joyce, realizada por Otero Pedrayo. Este último
escritor, coa súa obra, axudaría a consagrar definitivamente a novela como xénero hexemónico nun
contexto coma o galego daquela época no que a
produción novelesca aínda non ocupara esa posición central.
Nas décadas de 1950 e 1960, volvería rexurdir
esta fase filolóxica en iniciativas coma a publicación
en Buenos Aires da antoloxía Poesía inglesa e francesa38 e especialmente na actividade da Editorial
Galaxia, que, amais de publicar traducións emblemáticas coma a da Da esencia da verdade (1956), de
Martin Heidegger, un exemplo nidio de importación de capital simbólico coa intención de probar a
utilidade da lingua galega para calquera tipo de
texto e non só para o literario, realizaría un labor
importante de recuperación de obras narrativas
publicadas antes da guerra civil, co que confirmaría
a centralidade deste xénero no campo galego, á
parte de publicar obras novas, coma as de Álvaro
Cunqueiro (non esquezamos o constante labor
deste escritor como tradutor de poesía e introdutor
da tradición mundial, de Shakespeare a Hölderlin,
no repertorio galego) e Eduardo Blanco Amor, nas
que se amosa unha vontade clara de vencello coa
tradición literaria mundial a través dos temas, das
referencias e da maneira de tratalos.
Outra incuestionable ampliación do repertorio
de formas constitúea a Nova Narrativa Galega,
movemento literario apoiado tamén por Galaxia a
través da mítica colección Illa Nova; a Nova Narrativa Galega vencéllase desde os seus inicios á literatura que axudou a cambiar máis fondamente o
repertorio mundial, desde Kafka e Faulkner ao coe-

táneo Nouveau Roman. Apertura de repertorio que
tamén trouxo consigo reaccións defensivas desde as
posicións consolidadas do campo galego, entre elas
a ben coñecida de Ramón Piñeiro39.
A continuidade ata hoxe en día da fase filolóxica é indubidable, véxanse coleccións coma a
pioneira Grandes do Noso Tempo, posta en marcha por Víctor F. Freixanes durante a súa etapa de
director de Edicións Xerais, a Biblioteca de Traducións que eu mesmo creei e publicou Sotelo
Blanco Edicións, ou os Clásicos Universais de Galaxia, coleccións que teñen un obxectivo de capitalización simbólica da lingua galega aínda que
ao tempo amosen inequívocos sinais de dar pulo
á apertura do repertorio e mesmo, desde a última
colección citada, claras intencións de desestabilizar a noción de “clásico”. Tamén se pode percibir
esa continuidade na vixencia do criterio filolóxico na importación de textos na produción
editorial recente, singularmente na política de Rinoceronte Editora, deseñada coa vontade de
publicar en galego autores de linguas non hexemónicas no campo mundial e percibidas desde
Galicia como menos agresivas e ameazadoras
para o noso campo literario por seren tamén
supostamente “febles” ou “minoritarias” coma a
galega40.
A segunda grande ampliación do repertorio
galego coincide coa antedita fase comercial ou de
aumento da produción. Como dicía anteriormente, a cooficialidade do galego e a súa presenza nos currículos escolares xera necesidades
produtivas cubertas en principio, e sobre todo no
que atingue á necesidade das chamadas “lecturas”
do ensino obrigatorio, con importación de textos
e mesmo de coleccións enteiras, sobre todo no
eido do libro ilustrado e do libro infantil. A colección Xabarín, de Edicións Xerais, e a colección
Árbore, de Editorial Galaxia son unha mostra
perfecta da aparición desta fase comercial que,
sen o consolidar plenamente, si fai que o subcampo de gran produción (nos niveis que un país
das dimensións e na situación cultural do galego
pode acadar) comece a amosar a cabeza alimentado por unha das grandes heteronomías (xunta
a intromisión de valores do campo político) do
noso campo literario, a invasiva e masiva introdución dos valores do campo escolar.
Por outra banda, esta fase comercial confírmase
coa definitiva consagración da novela como xénero
hexemónico mediante a creación do Premio Blanco
Amor (que significativamente incentivaba a “novela longa”) e do Premio Xerais (obtido na súa primeira edición por unha novela policial). Outro “signo
dos tempos” foi a incorporación dalgúns dos poetas
da década de 1980 ao cultivo da novela negra, fenómeno que confirma a inestabilidade das posicións
dun campo coma o galego, no que ás veces con-
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34. Figueroa, Antón (1988). Diglosia e texto. Vigo: Edicións Xerais de
Galicia. E especialmente, para o estudo da “lectura pragmática” dos textos literarios importados, Lecturas alleas (Sobre das relacións con outras
literaturas), Santiago de Compostela: Sotelo Blanco Edicións, 1996. Nesta
última obra afírmase que “a tradución realiza en sistemas minoritarios
funcións específicas. Nestes casos unha das máis importantes funcións
que se lle atribúe é a de poñer en circulación a lingua propia” (p. 17).
35. Foucault, Michel. L’ordre du discours, op. cit., 1971, pp. 53 e ss.
36. Figueroa, Antón. Lecturas alleas, op. cit., pp. 45 e ss.
37. Joyce, James, e Otero Pedrayo, Ramón. Op. cit.
38. Poesía inglesa e francesa (2004)., Vigo: Editorial Galaxia. Col. Clásicos Universais. A primeira edición deste libro foi publicada pola Editorial
Alborada, de Buenos Aires, no ano 1949.
39. Piñeiro, Ramón (1974). “Carta a Daniel Cortezón”, Olladas no futuro.
Vigo: Editorial Galaxia, pp. 105-117. Piñeiro, mediante unha estratexia
defensiva apoiada nunha interpretación “imaxinativa” da obra de Cunqueiro que logo tería continuidade en lecturas semellantes, e tamén
defensivas, feitas por outros autores desde o campo literario castelán,
tenta pechar filas ao redor do repertorio literario xa consagrado como
galego perante propostas de apertura que desequilibraban as posicións
consolidadas no aínda pouco estable campo literario galego da época.
40. Figueroa, Antón. Lecturas alleas, op. cit., pp. 17 e 18: “Os sistemas
fortes [...] moitas veces perciben o texto traducido coma unha agresión
ou coma unha ameaza. [...] En sistemas máis débiles isto case non se
manifesta pola razón básica e fundamental da urxencia lingüística. Moitos datos indican que os sistemas débiles toman neste sentido menos
precaucións”.
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flúen, como apuntou atinadamente Figueroa41, a
produción restrinxida e a gran produción, invertendo esta última o seu capital, que pasa, por efectos do
déficit do campo, de ser simplemente económico e
heterónomo a posuír un gran valor simbólico. Esa
mesma novela negra, e calquera outro subxénero
novelesco relacionado co subcampo da gran produción, que as políticas editoriais tentan consolidar
desde eses anos ata hoxe, sen o conseguiren precisamente por seren xéneros pertencentes a un subcampo, o de gran produción, aínda deficientemente
presente no campo literario galego. De aí a miña
matización ao denominar esta fase como de
“aumento da produción” e non, ao xeito de Bourdieu, como de “gran produción”. Matización que
cómpre aplicarmos tamén a todas as políticas de tradución realizadas desde fins dos anos oitenta ata
hoxe e que cómpre ter en conta ao xulgar os resultados de proxectos coma os que eu mesmo experimentei en persoa ao iniciar unha liña de
importación de autores de prestixio literario mundial (Paul Auster, Richard Ford, William Golding
ou Karen Blixen) a través da colección Medusa, de
Sotelo Blanco Edicións, durante os derradeiros anos
da década de 1990. Década na que, tocante ao
repertorio, a cooficialidade do galego tamén tivo
efectos, mais desta volta non tan inmediatos coma
no caso da produción, na incorporación do que
Xoán González-Millán chamou “novas identidades
sociais”42 tanto á produción simbólica coma á súa
recepción; velaí escritores coma Xurxo Borrazás, Xavier Queipo, Jaureguizar, Xabier López López, Xelís
de Toro, Aníbal Malvar, Manuel Darriba ou Xerardo Méndez, todos eles narradores, agás Darriba,
tamén poeta, e todos eles representantes do polo
autónomo, que reaccionaron, en maior ou menor
medida, fronte os intentos de imposición de valores
heterónomos, sobre todo procedentes do campo
político.
Isto quere dicir que o “novo lector galego”43 se
cadra non é hoxe un desideratum e ten o seu xermolo, cando menos, na segunda metade desa década
de 1990. Ao meu ver, unha gran parte das importacións de textos literarios que se están a realizar arestora desde o campo galego ten como finalidade
chegar a ese lector “non heterónomo”, ou que responde aos valores heterónomos dun outro xeito,
para captalo mediante a ampliación do repertorio
necesaria (non tanto de formas coma de temas e
“mundos narrativos” que favorecen máis ou menos
unha lectura ata certo punto exotizante, efecto por
outra banda presente en toda tradución44), e atender así os diversos sectores ou subcampos aínda
deficientemente ou apenas representados no campo
galego (véxase nos últimos anos a inclusión de
narrativa escrita por mulleres). Esta captación de lectores implica facer virar o fenómeno polo que, ata o
de agora, o campo literario galego se vía obrigado a

“compartir” destinatarios da súa produción simbólica co campo literario en castelán, lectores que,
pola política de importacións e pola ampliación do
repertorio do campo galego, é agora o campo español o que se ve obrigado a “compartir” co galego.
(Non coñezo datos específicos sobre a incidencia
das importacións, mais sendo limitada, tal como
nolo confirma a nosa experiencia en Galaxia, con
obras e autores determinados comeza a ser significativa. Cómpre ter en conta que soamente con que a
importación feita desde Galicia ripe á importación
en castelán os lectores galegos que len literatura
galega mais que ata o de agora lían a literatura
estranxeira en castelán, unha parte nada inestimable
dos nosos obxectivos estará lograda.)
A terceira e última das fases que eu propoño, a
fase autónoma, ou de importación e exportación,
ten relación directa co obxectivo principal desta
disertación e é unha das consecuencias do intercambio entre campos literarios realizado por medio da
importación e exportación de textos. Un aumento
do número de traducións realizadas en ambos os
dous sensos significaría unha maior integración do
campo galego nos fluxos de troco simbólico e, por
conseguinte, unha resituación da súa posición
no campo mundial. Mais, aínda no caso hipotético
dunha integración plena, continuaríase baixo o
paradigma no que se basea a concepción da literatura mundial como campo; xa apuntei antes que ese
paradigma establece a existencia dun polo autónomo, rexido polos valores xerados polo campo mundial, valores literarios e non valores políticos,
económicos ou lingüísticos, e dun pólo heterónomo, rexido por valores non literarios senón políticos, económicos e, principalmente, lingüísticos,
que son defendidos polos campos político, económico e lingüístico e determinan o campo literario
nacional. Este último, sexa cal sexa a súa situación
no campo mundial, quer de dominio quer dominada, aínda que puidese chegar a prescindir dos valores políticos e económicos, segundo Pascale
Casanova endexamais se podería rexer unicamente
por valores literarios, é dicir, por valores autónomos
e propios do campo literario, xa que a orixe da súa
existencia vén dada pola lingua, valor heterónomo e que non é propio do campo literario. De tal
xeito que, por natureza, os campos nacionais só
poden existir nunha situación de “dominados” polo
campo mundial en tanto que campos orixinariamente heterónomos; e isto porque todo campo
nacional que, para se ceibar da dominación, prescinda da súa heteronomía, que prescinda da súa
diferenza lingüística, prescindiría necesariamente da
súa razón de ser e, polo tando, desaparecería.
Considero necesario, daquela, realizar unha crítica da noción de literatura mundial como paradigma e, en consecuencia, penso que é preciso manexar
as ideas de autonomía e heteronomía, expostas con

Biblioteca Nacional de Francia, sede Richelieu (sala oval)

tanto acerto por Pierre Bourdieu, só como ferramentas para procurar unha mellor comprensión
dos espazos sociais, das súas regras e da súa estrutura, mais nunca como obxectivos en si mesmos.
A fase autónoma, polo tanto, tal como eu a concibo, non debería levar a un predominio dos valores
literarios no campo mundial, senón a unha crítica
deses valores, dos procedementos discursivos e das
técnicas de saber que xeran para localizar e inmobilizar un discurso, neste caso o literario, e das formas de suxección e esquemas de coñecemento das
que o devandito discurso é portador45.

Considero necesario realizar
unha crítica da noción de literatura
mundial como paradigma

41. Figueroa, Antón (2001). Nación, literatura e identidade, p. 118, Vigo:

Autonomía e heteronomía:
un paradigma para desmontar

Edicións Xerais de Galicia: “esta actividade comercial é valorada positivamente [...] como síntoma de normalización, da necesaria e urxente normalización que se intenta facer mimeticamente mirando a outros

O mesmo cá sociedade que estuda, o pensamento
de Bourdieu é paradigmático; por ese motivo é de
tanta utilidade para analizala, porque se adapta moi
ben ao discurso que esa sociedade produce e ás normas que a rexen. O paradigma é a oposición de
dous termos virtuais dos cales se actualiza un coa
finalidade de producir sentido. Segundo Roland
Barthes46, “o sentido repousa sobre o conflito (a
escolla dun termo contra o outro) e todo conflito
xera sentido: escoller un e rexeitar outro sempre é
sacrificar o senso, producir sentido, dalo a consumir”. De aí que o pensamento paradigmático se
basee nun sistema de dedución e análise no que son

sistemas que dende fóra xulgamos normais”.
42. González-Millán, Xoán (1995). “A cuestión dos xéneros na periferia
literaria. Ámbitos de investigación”, A Trabe de Ouro 23, e “Do nacionalismo literario a unha literatura nacional. Hipóteses de traballo para un
estudio institucional da literatura galega”, Anuario de Estudios Literarios
Galegos 1994, Vigo: Editorial Galaxia.
43. Vilavedra, Dolores (2007). “O lector galego, ¿un proxecto de futuro?”,
Grial 174, Vigo: Editorial Galaxia.
44. Figueroa, Antón. Lecturas alleas, op. cit.
45. Foucault, Michel (1978). Historia de la sexualidad, 1. La voluntad de
saber. Madrid: Siglo XXI Editores, p. 119.
46. Barthes, Roland (2002). Le Neutre (Notes de Cours au Collège de France 1977-1978), París: Éditions du Seuil, p. 31.
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dous os termos que sempre se opoñen, o aceptado
e o rexeitado, o positivo e o negativo, o estable e o
inestable, o dominante e o dominado, sistema de
oposicións que polariza o mundo que a través del
se expresa. O propio paradigma, pois, impide que
na relación de oposicións que fai intelixible o
mundo entren outros factores non polarizados,
precisamente pola razón de non se opoñeren entre
si, nin aos xa constituídos como paradigma, ou
facelo só parcialmente. Dese xeito, xorde un pensamento baseado nun mecanismo de exclusión de
gran potencia, pensamento que Bourdieu aplica
nos seus estudos, singularmente na configuración
do campo social como resultado da oposición de
forzas autónomas e heterónomas.
A miña proposta ata aquí foi empregar ese sistema de análise como método para estudar unha
parte dese espazo social produtor do discurso paradigmático, método útil en tanto que deixa ao descuberto o mecanismo e a funcionalidade do
antedito discurso ao empregalo para analizar a
sociedade que o produce e que por el se rexe.
Método inútil, ao meu ver, para elaborar un pensamento crítico co que ultrapasar, como di Barthes47
“o binarismo implacable do paradigma” que nos
comina a escoller, e polo tanto a excluír, a producir
sentido só mediante un estado de perpetuo conflito que nos mantén apreixados por esquemas de
coñecemento a se reproduciren a si mesmos e a
reproduciren a sociedade na que teñen orixe.
A partir de aquí, e polas razóns que deseguido
vou expor, considero que ese método carece de utilidade para analizar a produción e distribución de
discursos pois o paradigma establecido por Bourdieu
na súa análise do espazo social e, en concreto, na súa
descrición do campo artístico e literario nos levaría a
un cul-de-sac ao establecer como criterios que rexen
a dinámica dos campos sociais as nocións de autonomía e heteronomía aplicándoas ás relacións dos
distintos campos entre si mais sen atinguir criticamente a oposición significativa que esas nocións
determinan. O control dos discursos, entre eles o
literario, quedaría dese xeito fixado permanentemente ao redor do eixo da devandita oposición e a
produción e distribución dos mesmos circunscrita a uns obxectivos e a unhas funcións determinados
única e exclusivamente polo propio paradigma.
De por parte, o desenvolvemento que desta teoría fai Pascale Casanova coa súa defensa dun, tamén
paradigmático, campo literario mundial autónomo,
que esta autora denomina “espazo literario mundial”48, fronte aos campos nacionais heterónomos
non ten rendibilidade ningunha para un campo literario coma o galego, que nos últimos oitenta anos
ampliou de xeito extraordinario a súa capacidade de
produción de discursos simbólicos, e ao que condenaría á desaparición ou, na súa versión máis benévola, a unha posición subalterna, dominada,

restrinxíndolle considerablemente a capacidade de
facer circular os discursos simbólicos, de distribuír os
propios mediante a exportación e os alleos mediante a importación. Propoño, daquela, unha crítica da
noción de literatura mundial alicerzada non nun
mecanismo de control e exclusión estático e invariable senón no xogo da conxuntura e no dos efectos
que os intereses dos propios campos literarios e as
súas relacións modifican e alteran.

Conclusións: produtividade táctica
e integración estratéxica
1) Resultado da actividade de importación e exportación de textos literarios e das relacións de intercambio entre os campos literarios nacionais, a
literatura mundial non soamente responde a unha
oposición entre cada un dos campos nacionais (máis
heterónomos e menos autónomos) e o campo mundial (máis autónomo e menos heterónomo) nin a
materia desa oposición radica exclusivamente na lingua, senón que tamén presenta “puntos de resistencia móbiles e transitorios” que nun espazo social
poden introducir “liñas divisorias que se desprazan
rompendo unidades e suscitando reagrupamentos”49 que van modificando o xogo desas relacións,
reforzando certos termos, debilitando outros, creando novos efectos de resistencia.
2) A literatura mundial non se pode concibir
unicamente como un mecanismo de inmobilización
do discurso literario mediante estratexias que anulan
a dinamicidade produtiva dos campos nacionais ou
exclúen as formas e repertorios propostas por estes
cando non confirman ou amplían o discurso mundial. Pola contra, a distribución dos discursos nacionais pode exercer unha función dinámica que
alimente unha literatura mundial polimorfa, tanto
no repertorio coma na estabilidade dos valores que
xere, estabilidade que debe tender á máxima exposición e flutuación para favorecer a aparición de novas
redes de produción e distribución de discursos.
3) A regra do condicionamento duplo, segundo
a enuncia Foucault50, é perfectamente aplicable á
relación entre literatura local e literatura mundial:
Ningún “foco local”, ningún “esquema de transformación” podería funcionar sen se inscribir ao cabo,
por unha serie de encadeamentos sucesivos, nunha
estratexia de conxunto. Pola contra, ningunha estratexia podería asegurar efectos globais se non se apoiase
en relacións precisas e tenues que lle serven, se non
de aplicación e consecuencia, si de soporte e punto de
ancoraxe. Dunhas a outras, ningunha discontinuidade como en dous niveis diferentes (un microscópico e
o outro macroscópico), mais tampouco homoxeneidade (coma se un fose a proxección aumentada ou a
miniaturización do outro); máis ben cómpre pensar
no condicionamento duplo dunha estratexia pola

especificidade das tácticas posibles e das tácticas pola
envoltura estratéxica que as fai funcionar.

4) Polo tanto, a literatura mundial precisa das literaturas nacionais para desenvolver a súa estratexia de
conxunto, que se basea nese condicionamento
duplo do que fala Foucault: por unha banda, a táctica do universal como valor por excelencia e, pola
outra, a incorporación dos discursos literarios nacionais como elementos dinámicos que confirman e ao
tempo modifican as relacións de poder nas que se
basea o campo mundial e que, para seren funcionais,
precisan de resistencias locais como focos transformadores.
5) O discurso da literatura mundial interésanos,
daquela, non debido ao polo que reforce, quer autónomo quer heterónomo, quer local quer universal,
quer dominante quer dominado, senón pola súa
“produtividade táctica”51, é dicir, polos efectos recíprocos de poder e saber que asegura, e mais pola súa
“integración estratéxica”52, isto é, en función de que
conxuntura e que relación de forzas fai necesaria a
súa utilización.
Detectar esa produtividade táctica e saber identificar a súa integración estratéxica nas diferentes
conxunturas polas que pasou e está a pasar a política de traducións en Galicia é un dos obxectivos
deste traballo. Para iso, mediante os dous cadros
sintéticos reproducidos ao remate deste texto, propoño describir, en primeiro lugar, o espazo global
para, logo, relacionalo co espazo local e determinar
dese xeito a estratexia que axude a identificar as tácticas discursivas máis rendibles en cada contexto.
Os devanditos cadros ilustran a hipótese que
acabo de propoñer, referida ao campo literario
galego e ás súas relacións de importación e
exportación. Cada unha das fases previamente
descritas configura un bloque táctico que, en
función do contexto e da relación de forzas,
pode ter efectos disímiles ou mesmo contraditorios; se a fase filolóxica foi especialmente rendible durante os primeiros estadios da
importación, pode ter un efecto contrario e
negativo ao limitar a importación ás formas
exclusivamente significativas desde o punto de
vista da fase en cuestión e impedir ao mesmo
tempo a importación de formas de alta rendibilidade literaria ou comercial nun contexto no
que o campo literario precise ampliar o repertorio ou defender posicións no subcampo de gran
produción.
A elaboración da hipótese teórica referida á literatura mundial circunscríbese a un marco doadamente recoñecible como actual. Cómpre matizar
que a noción de literatura mundial que propoño
exclúe a división tallante entre os subcampos de produción restrinxida e gran produción tal como a
defende Casanova, xa que, seguindo a regra do con-

dicionamento duplo, pódese comprobar como,
segundo a conxuntura, a gran produción pode chegar a adquirir elevada rendibilidade simbólica
mesmo para os axentes que ocupan posicións no
subcampo de produción restrinxida, como aconteceu e acontece no campo literario galego53.
Por outra banda, a hipótese que abrangue as tres
fases ou bloques tácticos previamente identificados
no campo literario galego parte dun marco “histórico” para se dirixir cara a un horizonte hipotético no
que atingue singularmente a fase autónoma (non se
trata tanto dun obxectivo coma dunha indicación
estratéxica arestora xa parcialmente perceptible en
determinadas obras e instancias).
No ámbito das relacións de intercambio entre
campos, o discurso literario, pois, ha escoller unhas
veces a estratexia da literatura mundial e outras a das
literaturas nacionais; no primeiro caso, por exemplo,
cando é preciso desestabilizar un discurso nacional
inmóbil e excesivamente institucionalizado, e no segundo suposto, pola contra, pode encontrar no discurso local unha resistencia efectiva perante a
constitución dun campo literario mundial omnímodo na súa potencia de fixación das modalidades discursivas e dos repertorios. Os discursos, como
“elementos ou bloques tácticos no campo das relacións de forza [...] poden circular sen cambiar de
forma entre estratexias opostas”54, posibilitando
unha pre-disposición dos efectos na medida en que a
actividade do campo teña en conta que “Non existe
un discurso do poder por un lado e, en fronte, outro
que se lle opoña”55, isto é, na medida en que mobilice os axentes e as instancias non en función de
esquemas de coñecemento fixos, bipolarizacións e
paradigmas que limitan os discursos á obediencia á
lei que os propios paradigmas xeran ■

47. Ibidem, p. 31.
48. Casanova, Pascale (2005). “A literatura como mundo”, Grial 167,
Vigo: Editorial Galaxia.
49. Foucault, Michel. Historia de la sexualidad, 1. La voluntad de saber,
op. cit., 1978, pp. 117-119.
50. Ibidem, pp. 121-122. 51. Ibidem, p. 124. 52. Ibidem.
53. Figueroa, Antón. Nación, literatura e identidade, op. cit., 2001, páx.
118-120.
54. Foucault, Michel. Historia de la sexualidad, 1. La voluntad de saber,
p. 124. 55. Ibidem.
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LITERATURA MUNDIAL
PRODUTIVIDADE TÁCTICA

1. EFECTOS DE PODER
• Tendencia á concentración (existencia dun centro ou centros
de consagración internacional) e maior control do discurso.
• Fixación e xerarquización das literaturas nacionais respecto do
centro (simbolicamente máis ou menos próximas).
• Fixación do discurso literario como produción simbólica só
rendible en tanto confirma o paradigma nacional-mundial,
dominante-dominado, alta cultura-cultura de masas.
• Reforzamento das nocións que dominan na tradición literaria
(autor, creación, unidade, orixinalidade e significado).
• Dominio dunha elite “cosmopolita” de axentes e institucións
privilexiados.

2. EFECTOS DE SABER
• Monopolio das instancias de consagración polo centro do
campo.
• Exclusión das literaturas nacionais (e dos seus repertorios)
máis afastadas do repertorio central (mundial). Desnacionalización e deshistorización dos discursos.
• Consolidación do campo académico e escasa mobilidade do
discurso crítico.
• Maior afastamento entre produción restrinxida e gran
produción e consolidación do paradigma (división radical
entre alta cultura e cultura de masas).
• Inmobilización do discurso literario como produtor
de significado.

INTEGRACIÓN ESTRATÉXICA

1. CONXUNTURA
político, militar e económico baseado no monopolio.
• Consolidación das redes de distribución e produción
simbólica baixo dominio de multinacionais.
• Poscolonialismo: oposición entre Primeiro e Terceiro Mundo.
Diferenza xerárquica de civilizacións.
• Resistencia da produción simbólica minoritaria.

2. RELACIÓN DE FORZAS
Polarización dominante-dominado expresada a través da
oposición literatura mundial-literatura nacional.
• Desprazamento progresivo e substitución dos axentes
e instancias locais de produción cultural.
• Maior permeabilidade dos campos nacionais ao discurso
mundial. Literatura do Terceiro Mundo.
• Creación de instancias propias nos campos nacionais que
reproducen acriticamente o discurso literario mundial.
• Reacción dos campos nacionais fronte o campo mundial:
selección de importacións, reforzamento das posicións
defensivas (heteronomía lingüística e política) e aparición
de posicións desestabilizadoras dos discursos.

• Dominio

•

CAMPO LITERARIO GALEGO
FASE FILOLÓXICA OU DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL SIMBÓLICO
PRODUTIVIDADE TÁCTICA

1. EFECTOS DE PODER
Adquisición de capital simbólico para o campo cultural galego.
• Identificación con campos literarios non hexemónicos (Irlanda:
tradución dos fragmentos do Ulises por Otero Pedrayo,
Portugal) e intentos de relación con campos hexemónicos no
discurso mundial (Francia: relación Vicente Risco-Lebesgue).
• Consolidación do campo cultural galego.

2. EFECTOS DE SABER
Axentes e instancias de consagración propias reforzados polos
contactos con axentes e instancias doutros campos.
• Repertorio propio de formas literarias reforzado pola
confluencia co repertorio mundial: vangardas (Manuel Antonio),
Cunqueiro e Nova Narrativa Galega.
• Progresiva aceptación da narrativa, e en concreto da novela,
como xénero central do campo literario galego, como
acontece no campo mundial.

•

•

INTEGRACIÓN ESTRATÉXICA

1. CONXUNTURA
do movemento nacionalista galego: Estatuto
de Autonomía de 1936.
• Represión da cultura galega durante a ditadura de Franco.
• Loita política (clandestina) e cultural.
• Vencellamento dos discursos literario e político.
• Reivindicación e defensa do idioma galego.
• Avance
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2. RELACIÓN DE FORZAS
Cuestionamento da dependencia do discurso literario galego
respecto do campo cultural español (especialmente claro da
Xeración Nós en diante).
• Reconstrución do campo cultural galego e vencellamento co
campo mundial (europeísmo do grupo Galaxia) durante
a ditadura.
• A Nova Narrativa Galega intenta compatibilizar autonomía
literaria e heteronomía política. Reivindicación dun discurso
literario propio mais relacionado co discurso mundial.
•

CAMPO LITERARIO GALEGO
FASE COMERCIAL OU DE AUMENTO DA PRODUCIÓN
PRODUTIVIDADE TÁCTICA

1. EFECTOS DE PODER
Institucionalización da cultura galega (creación do Consello
da Cultura Galega). No ámbito da importación, creación da
Asociación de Tradutores Galegos.
• Especificidade do campo académico galego (filolóxico
e literario). Creación da Facultade de Tradución da
Universidade de Vigo.
• Consolidación dun mercado do libro galego. Os criterios
económicos como valores do campo literario galego.
• Entrada dos grandes grupos editoriais españois e
multinacionais no mercado do libro galego.
• Aparición das primeiras instancias consagradoras
de textos traducidos (Premio Narrativa Europea do
Casino de Santiago de Compostela, Premio da Asociación
de Escritores en Lingua Galega, crítica literaria
especializada en textos importados: A Nosa Terra, Viceversa).
•

2. EFECTOS DE SABER
A literatura galega como disciplina.
• Diferenciación entre as diferentes modalidades do discurso
literario galego. Xerarquización e especialización discursiva
(xéneros e subxéneros, literatura infantil e xuvenil, crítica
literaria).
• A novela como xénero hexemónico (Premio Blanco Amor,
Premio Xerais, novela negra).
• A tradución como necesidade de produción (coleccións.
Xabarín e Árbore, literatura infantil e xuvenil).
• Especialización do ámbito editorial (coleccións e editoriais
dedicadas á publicación de textos importados).
•

INTEGRACIÓN ESTRATÉXICA

1. CONXUNTURA
O galego como lingua cooficial: lingua con poder.
• Integración na Unión Europea: Galicia aberta ao mercado
mundial.
• Centralidade do campo económico no campo do poder
(extensión das regras do discurso económico á produción dos
outros discursos).
•

2. RELACIÓN DE FORZAS
O campo cultural galego fronte ao campo cultural español.
• Confluencia de mercados: a produción do libro galego nun
mercado baixo dominio dos grandes grupos españois
e multinacionais.
• O discurso literario galego e a súa relación coa literatura
mundial: o campo literario español como intermediario na
importación e exportación de textos.
•

FASE AUTÓNOMA OU DE IMPORTACIÓN E EXPORTACIÓN
PRODUTIVIDADE TÁCTICA

1. EFECTOS DE PODER
Integración no campo literario mundial (importación
e exportación de textos literarios).
• Integración no mercado mundial.
• A literatura nacional como desestabilizadora da literatura
mundial.
• Superación do paradigma local-universal (nivel hipotético).
• Novas redes de produción e distribución do discurso literario
(nivel hipotético).
•

2. EFECTOS DE SABER
As estruturas locais de intercambio como estruturas
de reprodución do discurso mundial: importancia do papel
dos intermediarios entre campos.
• Fixación do discurso literario: polarización da produción
(xenérica, restrinxida e de masas), o autor como unidade
de produción única, orixinalidade e significado como valores
dominantes.
• Final da hexemonía xenérica (nivel hipotético).
• Flutuación e máxima exposición do discurso literario
(nivel hipotético).
• Superación da soberanía do significado e dos procedementos
discursivos tradicionais (nivel hipotético).
• Crítica dos paradigmas (nivel hipotético).
•

INTEGRACIÓN ESTRATÉXICA

1. CONXUNTURA
Monopolio da centralidade nos diferentes campos.
• Redes de distribución mundial da produción simbólica.
• Resistencias á reprodución da orde simbólica mundial.
•

•

2. RELACIÓN DE FORZAS
A literatura nacional como subalterna da mundial (produción
local como “apéndice” e reprodutora da mundial).
• Produción mundial fronte a produción local (a resistencia
como integración no paradigma).
• Produción e redes de distribución propias (desestabilizadores
dos procedementos discursivos tradicionais) (nivel hipotético).
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Carta de Múnic

Tantas cidades contidas nunha
MONTSE PENA PRESAS
Fotografías: Iria Pena Presas

Para Dolores Vilavedra e Xosé A. Neira Cruz,
por alumar o meu camiño cara a Múnic.

E
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n algures escoitei que as cidades son a xente
que as habita. E en algures lin (nas páxinas
do escritor húngaro
Dezsó Kosztolányi)
que todas as grandes
cidades teñen un olor
de seu. Nesas dúas coordenadas sitúa a miña lembranza Múnic,
nun vieiro que vai
dende o tópico á sorpresa. Ao norte están os seus habitantes extremadamente amables, nunha mestura de frialdade e
rixidez, unha grande hospitalidade e un agarimo
distante, que eles dosifican ao seu parecer; ao sur
ese arrecendo a cervexa franciscana, salchicha bávara e preztel (unha sorte de pan salgado, con
forma de zigzag) que se funden ata xerar o auténtico cóctel culinario muniqués. Entre o leste e
o oeste, está a historia, porque Múnic está tan
chea dela que a cidade podería rebordar un día,
como un río que non atura máis a forza do seu
caudal e precisa botar por fóra para minguar.
Mais nunca o fará, porque a sociedade bávara
teima en non esquecer o seu pasado. E para iso
seguimos as pegadas que nos levan máis de oitenta anos atrás e nos obrigan a percorrer o centro da cidade. Ao final da Residenzstrasse (a rúa
na que se sitúa a Residenz, o pazo central da monarquía bávara na capital) e xa practicamente na
Odeonsplatz (onde comeza a ampliación decimonónica), atópase a Feldherrhalle (Casa dos
Mariscais). Preto de alí, Hitler, un 8 de novembro de 1923 proclamou a revolución popular,
onde ao día seguinte foron detidas dúas mil persoas que estaban baixo o seu mando. E en guías
de viaxe, libros de historia e recreacións museísticas, as fotografías amosan como, dez anos despois, aquela inmensa avenida se ateigou de xente

que saudaba —vitoriosa e feliz— ao novo
chanceler de Alemaña,
promesa de futuro para
moitos. Namentres, a
memoria popular lembra como os contrarios
ao Partido Nacionalsocialista adoitaban pasar
pola rúa de atrás, nun
pequeno gran xesto de
resistencia, para non faAltes Rathaus
cer o saúdo fronte á
Casa dos Mariscais. O arrepío que producen estas instantáneas miradas con
ollos de hogano é só comparable ao que se sente
ao contemplar máis imaxes da guerra, da destrución, presentes en case todas as igrexas, que se
negan a botar terra sobre o seu (re)erguemento.
Mais a tensión do pasado está tamén en Marienplatz. Neste lugar, o corazón da urbe, a impresionante praza central que os muniqueses dedicaron
á Virxe por libralos da peste e axudalos a soportar a invasión napoleónica, do fermoso edificio
do Altes Rathaus (o concello vello) saíu Goebels
nunha noite de novembro de 1938 para pronunciar un discurso antisemita e alentar a queima de
todas as sinagogas de Alemaña. E unha das primeiras destruídas do país foi a da rúa HerzogRudolf Strasse. Comezaba así a “Kristallnacht”.
Era a noite dos cristais rotos e tiña como centro
neurálxico a capital de Baviera. Sen marchar da
praza, sen dar tempo a respirar, o pasado golpea
outra volta. No patio interior do Neues Rathaus
(o concello novo), unha lenda lembra os deportistas que perderon a vida no acto terrorista das
tráxicas Olimpiadas do 72. Unha nova marca nas
súas costas. E Múnic doe outra vez.
Non obstante, a historia, ás veces, só ás veces,
tamén recompensa. Dende o verán de 2007, na
parte antiga da urbe, no barrio do Altstadt, unha
simbólica nova sinagoga interacciona co pasado.
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Internationale Jungendbibliotek

O edificio que reagrupou os xudeus muniqueses
e os volveu levar ao eixo principal da cidade,
obriga a mirar cara adiante. Centro cultural, administrativo, museo e sinagoga á vez, del din que
a súa luz é un símbolo de esperanza, mais a súa
construción é unha simbiose da nova cidade, do
espazo que se coñece ben a si mesmo, que integra
materiais e lugares, mais tamén culturas. A fusión
como horizonte e como obxectivo, outra das
grandes marcas de identidade de Múnic. Os seus
habitantes semellan non decatarse, mais no
fondo sábeno: alí respírase unha modernidade
ecléctica, mesturada, especial. Un dos carteis que
se empregou para anunciar a reapertura, tras a reestruturación, do Stadtmuseum (o museo da cidade) sintetízao perfectamente. Baixo a lenda
“Typisch München” sitúa tres tipos de calzado:
uns zapatos de tacón que representan ás señoronas da Maximilianstrasse (a avenida coas grandes
firmas de deseño internacionais), unhas botas
militares que aluden aos neonazis (un grupo en
aumento, sobre todo no leste do país) e unha
sorte de botas de montaña que fan referencia
tanto ao tradicional traxe bávaro coma á súa xeralizada paixón polo sendeirismo. Tres arestas
que conflúen nun mesmo triángulo e que se poderían trasladar, por exemplo, ao mundo dos

Para os muniqueses, a bicibleta non só é un medio
de transporte, tamén é unha forma de ollar
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transportes. Os muniqueses e muniquesas móvense entre os coches de gama alta dos executivos
das grandes empresas, a magnífica rede ferroviaria
(cunha eficacia implacable) que usa a meirande
parte da súa poboación e a bicicleta, convertida xa
non só nun medio de transporte, senón nun xeito
diferente de mirar. Porque os seus espazos verdes,
dende o peculiar Englischer Garten (lugar onde
os surfistas practican nunha soa onda e un dos
poucos parques do mundo en que se reserva unha
parte aos nudistas) ata os coidados xardíns do
pazo de Nymphenburg vólvense outros se unha
os pedalea, se unha os vive nunha bicicleta vermella que tanto a transporta como a fai consciente de que, verdadeiramente, os lugares que habita
son outros cando vai nela.
O verde é sen dúbida a cor da cidade, porque
os muniqueses, famentos a partes iguais de natureza e de luz, viven pensando en procuralo. Procúrano xa dende os seus fogares, proxectados
para acoller a claridade, sempre con grandes e
sinxelas cristaleiras, e para coidar a terra en cadanseu pequeno xardín, esa parte da vida que lles
foi encomendada. E sígueno buscando tanto nos
Biergarten (os grandes xardíns en que nos meses
de bo tempo se bebe cervexa) coma na natureza
que os arrodea: dende os cinco lagos que envolven Baviera (coma o residencial Starnberger See
ou o algo máis salvaxe Chiemsee) ata ese mundo
prealpino que alí é a principal afección, case un
estado de ánimo. Nunha sociedade tan preocupada polo medio natural o habitual é que, cada
fin de semana, miles de persoas viaxen en tren a
esoutro universo en que o ceo case se pode tocar
coa punta dun dedo. Alí, as únicas loitas que
existen son entre os vales e os picos das altas montañas e entre os ciclistas e os camiñantes, dous
grupos que rexeitan perder a súa parte de poder
na descuberta da contorna.
Mais non nos engañemos, tamén hai un
Múnic eminentemente industrial, o Múnic das
grandes empresas: da Mercedes, da Siemens, da
BMW, cunha predominancia do gris prateado e
do gris escuro, e que antes da crise económica
mundial atraeu cara a si a centos de enxeñeiros e
físicos do estado. Por eles, o español pódese escoitar, de cando en vez, nestas rúas. A cidade de
ferro, a que traballa, a que medra pese as dificultades, a que está aínda en construción. En boa
parte, agora, a periferia. Esa urbe que se perde e
se recupera nas estacións de nomes impronunciables para os que non falamos alemán ou bayrisch

(dialecto bávaro): Donnesbergerbrücke, Hackerbrücke, Hauptbahnhof. E volvemos así ao centro, deixándonos levar cara á beira do Isar, o río
que define a silueta da capital bávara e que cara
ao verán se vai transformando na praia que, algunha vez, soñaron os muniqueses.
Existe tamén unha cidade tópica que se deixa
ver cando o desexa. A que bebe abundantemente
cervexa, máis cervexa e algo de vodka nos trens os
venres e sábados pola noite. A que se viste co
traxe tradicional bávaro e goza sacándoo á rúa,
trasladando os seus visitantes a unha escena da
película Sonrisas y lágrimas. A que vibra cos partidos do seu equipo, o Bayern München, namentres se tingue de vermello e azul en cada
viaxe ao Arena, o grande estadio. E a que se
amosa distante, xeada, cuberta pola neve e semella que nunca, nunca, te vai acoller.
Se hai algo que esta colectividade ame especialmente son os libros. Múnic responde a ese
paradigma de cidade alemá en que a cultura está
rabiosamente viva e forma parte da cotianidade.
Entre as notas das óperas de Wagner (con quen
Luís II de Baviera estaba absolutamente fascinado), estreadas na Ópera da cidade, atopamos a
urbe dos museos. Resulta imposible visitalos
todos, pois a variedade é ampla e vai dende o inxente Deutsches Museum e as xeitosas pinacotecas ata a magnífica Glyptothek, sen esquecer os
máis curiosos, coma o Museo de Pesca e Caza ou
o do Alpinismo. Non obstante, o libro aínda significa máis: un obxecto de culto que se toca, se
degusta e sobre todo, se le. Afastado de Frankfurt
e da súa inmensa Feira Internacional, máis lonxe
aínda de Leizpig, coa súa aura de posuír a feira de
literatura máis antiga de Alemaña, Múnic sabe
gardar o seu propio gran tesouro para quen o coñece. No seu oeste, no barrio de Obermenzing
(unha zona de grandes parques e de casas unifamiliares que habitan, sobre todo, profesionais liberais) eríxese o Schloss Blutenburg, sede da
Internationale Jungendbibliotek. Fundada en 1949
por Jella Lepman, é a maior biblioteca do mundo
especializada en literatura infantil e xuvenil, cun
museo dedicado ao gran Michael Ende, un espazo consagrado ao álbum ilustrado que leva o nome da ilustradora alemá Binette Schroeder, e
lugar de indiscutible culto para autoras, ilustradores e investigadoras de todo o mundo.
A miña casa muniquesa. Nos seus corredores,
asistín a exposicións de ilustradores polacos ou de
Selma Lagerlöf; no seu patio contemplei o cam-

A nova sinagoga

bio das estacións máis espectacular que ata agora
vin na miña vida; na súa bodega consultei o
fondo galego; e na súa sala de estudo (o antigo
salón de baile do castelo) a miña tese volveuse
algo corpóreo. O comezo da fin do camiño; o
lugar en que atopei aos amigos. Os meus Larry e
Renata, habitantes temporais, coma min, da biblioteca; os meus Petra e Jochem, habitantes habituais, coma o resto dos traballadores do centro.
A nosa familia muniquesa. As mans que aconsellaban dende restaurantes onde levar os amigos
ata medicamentos para combater o inverno; as
mans que ensinaban que na Sendlinger Strasse,
en fronte da espectacular igrexa dos irmáns
Assam, nun timbre se len as iniciais M. E. Se estivésemos nun tempo anterior a 1995, chamariamos e Michael Ende, quizais, abriría a porta.
Todos eles volven percorrer hoxe comigo as
rúas de Múnic. Atrás queda xa o prisma da urbe
destrozada pola guerra, a que goza da natureza, a
das marcas da historia, a dos monumentos-fábricas de ferro, a que cheira a salchicha e bebe cervexa e a que expande o amor aos libros. Todo
porque a cidade sentimental, a que deixou as súas
pegadas máis fondas, non se resiste a morrer ■
Vista do Englischer Garten
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asaron xa máis de
dez anos desde que
coñecemos a existencia da ovella máis
famosa de todos os tempos, Dolly. En efecto,
Dolly foi o primeiro
mamífero que se obtivo
por clonación, mediante
transferencia nuclear,
empregando o núcleo
dunha célula adulta doutra ovella e utilizándoo
para reconstruír con el
un embrión a partir dun
ovocito doutra ovella ao
que previamente lle fora
extraído e eliminado o
seu propio núcleo e, con
el, toda a información
xenética nuclear que
contiña. Con todo iso, o
animal resultante, clóni- Célula troncal do cordón umbilical
co, parecíase moito ao
que fornecera o núcleo celular e moi pouco ao que
fornecera o ovocito para a reconstrución embrionaria.
Todo en Dolly é único e irrepetíbel. Naceu o
5 de xullo de 1996, froito das investigacións en
transferencia nuclear e reconstrución embrionaria que realizaba Ian Wilmut, embriólogo escocés
que traballaba daquela no Instituto Roslin, de
Edimburgo, en Escocia (Reino Unido). O seu
nome debémosllo á fina ironía escocesa, pois
provén da cantante folk norteamericana Dolly
Parton, cuxas “calidades” chamaron poderosamente a atención de Wilmut e colaboradores, ao
teren en conta que o núcleo que se empregara
para a obtención de Dolly proviña dunha célula
de glándula mamaria doutra ovella. Dolly tivo
unha existencia relativamente tranquila, tivo descendencia e finalmente morreu o 14 de febreiro
de 2003. Foi sacrificada polos veterinarios do
Instituto Roslin ao diagnosticárselle un encharcamento dos pulmóns causado por un cancro pul-

monar, provocado por
unha infección viral.
Moi probabelmente, os
seus creadores, no seu
afán protector, potenciaron o contacto de Dolly
con outras ovellas, ao
retela na corte máis
tempo do recomendábel
e iso comportou unha
meirande probabilidade
de contaxio co virus que
rematou causándolle un
cancro incurábel e recomendando o seu sacrificio,
para
evitarlle
sufrimentos innecesarios.
O certo é que Dolly
non foi máis que o primeiro animal clonado
de toda unha saga que
coñecemos en anos posteriores. A vaca e o rato
clonáronse en 1998; a cabra en 1999; o porco no
ano 2000; o gato, o coello e o peixe cebra no ano 2002;
a mula e o cabalo (a egua), en 2003, xunto coa
rata e, finalmente, os últimos membros deste
selecto club de animais clonados ou obtidos por
clonación foron o can, en 2005, e o furón, en
2006. Unha observación atenta das especies clonadas permítenos constatar os diferentes métodos que tiveron que ir sendo descubertos e
aplicados para adaptar o protocolo inicial, desenvolvido en ovellas, ao aparato reprodutor e á bioloxía de cada especie, con maior ou menor grao
de acerto e eficacia. As innovacións tecnolóxicas
foron permitindo superar barreiras que semellaban insuperábeis.
Para que serve a clonación, para que serven os
animais clonados? Os embriólogos escoceses obtiveron financiamento e realizaron as súas investigacións en transferencia nuclear e clonación co
obxectivo de incrementar a eficacia na xeración de
animais transxénicos. A obtención de vacas trans-
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xénicas mediante microinxección, isto é, portadoras no seu xenoma dun segmento xenético adicional, o transxene, ten unha eficiencia de arredor do
0,5 por cento. É dicir, fai falta microinxectar 200
embrións para obter unha vaca finalmente transxénica. A consecución deste número tan elevado
de embrións fai necesario o uso de moitos animais,
que fornecen embrións, e outras vacas que leven
adiante a xestación até o nacemento. Actualmente, no gando vacún, que é o que máis evolucionou
tecnoloxicamente, mediante transferencia nuclear
poden obterse vacas transxénicas e clónicas cunha
eficiencia corenta veces superior, do 20 por cento
ou máis.
Adicionalmente, até hai pouco non era posíbel inactivar xenes de xeito específico en moitos
xenomas de animais domésticos, seguindo protocolos semellantes aos desenvolvidos no rato, a
partir do descubrimento de células troncais pluripotentes embrionarias1 en 1981. A razón era, é,
ben sinxela. Non se coñecen nin se obtiveron,
con fiabilidade, esas células noutras especies distintas do rato (e recentemente da rata, a finais de
2008). Mediante transferencia nuclear podía
obviarse a necesidade de usar estas células troncais, pois pode usarse unha célula somática2 para
inactivar especificamente un xene e, despois, o
seu núcleo ser utilizado nun experimento de
transferencia nuclear, para reconstruír un embrión previamente enucleado, dando lugar a un
individuo que portará, en todas as súas células, a
inactivación específica do xene en cuestión. É dicir, a utilización de técnicas de transferencia
nuclear, de clonación, para a obtención de animais transxénicos e mutantes, tanto para estudos
biolóxicos, biomédicos ou para aplicacións biotecnolóxicas, como biorreactores, é unha realidade. Estas son as aplicacións máis estendidas da
clonación, da transferencia nuclear, na actualidade. Outras aplicacións, extensamente discutidas,
pero, na práctica, moito menos empregadas, son
as de utilizar a transferencia nuclear para conservación de biodiversidade, de razas e especies en
perigo de extinción ou para realizar estudos de
envellecemento ou de correlación entre muta-
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Célula troncal da pel

1

As células troncais pluripontentes embrionarias, máis coñecidas nos

medios de comunicación co pouco preciso termo de “células nai”, son
células indiferenciadas (non especializadas), extraídas da masa celular
interna dun blastociste (embrión preimplantatorio de varios días), que
teñen a capacidade de manter o estado indiferenciado de xeito
permanente ou ben, debidamente estimuladas, diferenciarse para
transformarse en células de calquera dos tecidos do organismo (Nota do
tradutor).
2

As células somáticas son as células do corpo. O termo procede de soma,

que en grego significa ‘corpo’ (N. do t.).
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ción e cancro. O rescate de especies non sempre
é posíbel senón existe outra especie, moi semellante e compatíbel, que poida xerar os embrións
reconstruídos. Intentouse, con éxito, no ano
2001, obténdose, por vez primeira, un muflón
xerado por unha ovella.
Porén, máis aló do éxito indubidábel que foi,
o nacemento de Dolly representou un fito incomparábel. Wilmut e colaboradores, en realidade,
estaban a validar unha idea proposta por outro
embriólogo, o alemán Hans Spemann, 60 anos
antes, en 1938. Spemann propuxo a seguinte
teoría para intentar explicar como podían obterse células tan distintas como unha célula muscular e unha neurona a partir dun embrión dunha
soa célula. Por aquela época predominaba a teoría que postulaba que a diferenciación celular, a
diversificación en moitos tipos celulares, progresaba mediante perda de factores (non podían
falar de material xenético, pois aínda non fora
descuberto). Spemann, pola contra, pensou que
as células, na súa especificación, non perdían factores senón que empregaban un conxunto deles
distinto en cada caso. Spemann estaba no certo.
El non puido probalo mais deixou o experimento proposto, que validaría Wilmut en 1997. Spemann concluíu que se el estaba no certo, ao non
se “perder” factores, debería poder utilizarse o
núcleo de calquera célula adulta, xa especificada
e, dado que contería todo o conxunto de factores
necesario para o desenvolvemento, ser usado para
reconstruír un embrión e volver a recapitular
todo o desenvolvemento embrionario.
En realidade, a historia da clonación animal
durante o século XX foi unha colección de éxitos
e fracasos e algún fraude. Avanzouse moito na
década dos 50 e dos 60 en anfibios, mais en
todos os casos se empregaron núcleos de células
embrionarias (non adultas, xa diferenciadas) para
reconstruír os embrións clonados polo que, de
novo, Dolly foi quen sensu stricto confirmou
experimentalmente que o núcleo de calquera
célula do corpo contiña toda a información necesaria para volver a sustentar o desenvolvemento
dun novo embrión e, se este era implantado, dar
lugar a un novo individuo xeneticamente moi
semellante ao doador nuclear.
Tamén houbo fraudes, tristemente os primeiros experimentos presuntamente levados a cabo en
mamíferos, en ratos, en 1981, por Illmensee en Xenebra, Suíza. A súa aparente clonación de ratos
nunca puido ser comprobada e rematou concluíndose que se tratou dunha fraude á comunidade
científica e á sociedade. Despois deste revés inicial,
pasaron moitos anos nos que ficou bloqueado o
progreso científico de clonación en mamíferos e
foron poucos os valentes que quixeron investigar
nun eido que tan malos recordos traía. Entre os

perseverantes estaba o grupo de Wilmut, quen
levaba, cando publicou o seu seminal traballo
sobre Dolly, máis de quince anos investigando en
transferencia nuclear e reprogramación.
Despois de Dolly chegou Polly, a quen coñecemos tamén a finais do ano 1997, a primeira ovella clónica… e transxénica! É dicir, utilizárase para
reconstruír o embrión un núcleo dunha célula
que fora modificada xeneticamente, transferindo
así o transxene dunha célula ao animal e confirmándose que a transferencia nuclear era un procedemento eficiente para a produción de animais
transxénicos de granxa. Uns poucos anos máis
tarde, en 2000, obtívose a primeira ovella clónica… e mutante! É dicir, usouse para a súa obtención unha célula á que previamente se lle
inactivara un xene de xeito específico, xa que
logo, a ovella resultante carecía tamén dese xene.
Tras estas ovellas seguiron cabras, vacas e porcos
clónicos, e transxénicos ou mutantes, provocando
unha verdadeira revolución biotecnolóxica no
sector, lastrado polas baixas eficiencias e os enormes custos de produción de animais transxénicos
por métodos tradicionais.
Nos últimos anos asistimos a toda unha
exploración de métodos específicos para trasladar
a técnica de transferencia nuclear, inicialmente
desenvolvida en ovellas, a outras especies de mamíferos. Como apuntaba anteriormente, cada
especie require adaptacións específicas. Por
exemplo, o coello require unha transferencia
asíncrona dos embrións reconstituídos para a súa
xestación, posto que a ventá de tempo para a
implantación dos embrións é moi pequena e os
embrións clonados requiren algo de tempo para
se adaptar, para se “reprogramar”. As ratas foron
durante moito tempo un problema e non se puideron clonar até que non se atopou unha droga
que inhibía a activación, o desenvolvemento
espontáneo que se producía durante a obtención
dos óvulos non fecundados, impedindo así a súa
utilización para procedementos de clonación.
Nos porcos houbo que deseñar unha estratexia
de clonación seriada na que, a fin de aumentar a
supervivencia dos embrións reconstituídos, os
núcleos eran pasados a través de “embrións intermedios” co obxecto de aumentar a eficacia da
clonación. Para os ratos foi indispensábel recorrer
a unha nova ferramenta, un novo microinxector,
o piezoinxector, importado directamente das clínicas de infertilidade humanas, capaz de depositar os núcleos celulares nos embrións sen
danalos excesivamente. Por sorprendente que
poida parecer, os embrións de rato son máis fráxiles que os humanos.
De todos os experimentos de clonación animal realizados poden derivarse unha serie de conclusións xerais, que serven tamén para entender a

bioloxía do proceso de reconstitución embrionaria, a chamada “reprogramación” nuclear, o proceso mediante o cal o núcleo dunha célula adulta
apaga os xenes que estaba usando nese momento
e reactiva os xenes necesarios para o desenvolvemento embrionario. Unha constante nos experimentos de clonación é a observación de que,
malia que, en teoría, de calquera célula adulta é
posíbel realizar unha transferencia nuclear efectiva, canto máis diferenciada estea a célula doadora, canto máis especializada se atope, menor é a
eficacia do proceso de transferencia nuclear. Por
iso, ultimamente, a maioría das células doadoras
que se empregan proveñen de tecidos fetais ou
embrionarios.
Outra observación xeneralizada —que non
semella de aplicación para Dolly, que probabelmente foi a “excepción á regra”—, é a existencia
de anomalías no desenvolvemento dos animais
clónicos, alteracións fisiolóxicas que decotío son
incompatíbeis coa vida do animal clonado. Unha
das máis típicas son as alteracións (medres) no
crecemento fetal e da placenta, o que explica por
que a maioría dos animais clónicos nacen
mediante cesárea. Agora ben, estas anomalías, de
se produciren, son de índole epixenético, é dicir,
só afectan ao individuo clonado e non se transmiten nin afectan a súa descendencia.
A clonación animal foi obxecto dun interese
moito maior, en ámbitos biomédicos e clínicos,
tan pronto como se deu a coñecer, en 1998, que
dous equipos norteamericanos illaran células
troncais embrionarias humanas con características de células pluripotentes. Rapidamente se uniron ambas innovacións tecnolóxicas e deseñouse,
sobre o papel, a chamada clonación terapéutica
(fronte á clonación reprodutiva, que foi a técnica
usada para obter a Dolly), na que un suposto
paciente, afecto dunha doenza conxénita ou
dexenerativa incurábel, doaba unha das súas
células sas para clonar un embrión a partir do cal
obter as células troncais pluripotentes coa súa
identidade xenética, a partir das cales derivar un
grupo de células específicas, para substituír ou
reparar o tecido afectado. En realidade este experimento, así descrito, nunca se levou a cabo en
humanos, aínda que si en ratos, no ano 2002.
Os anos 2004 e 2005 foron dunha intensa
actividade para reproducir en humanos os resultados obtidos en ratos. Quen máis preto dixo
estar, en aparencia, foi o investigador surcoreano
Woo Suk Hwang, quen, en realidade, foi acusado de fraude en 2006 e os seus resultados cualificados de fabricados.
No ano 2006, mentres a sociedade se recuperaba da sorpresa desagradábel e inesperada da
fraude cometida por Hwang, dous investigadores
xaponeses, Takahashi e Yamanaka, describiron

Célula troncal adulta

un extraordinario sistema para converter calquera célula adulta do corpo nunha célula con características de célula troncal, pluripotente,
obviando así a necesidade de recorrer a embrións
ou a reconstruílos para obter as desexadas células
pluripotentes, a partir das cales derivar o tipo
celular desexado. Dado que as células troncais se
obtiñan por indución chamouse a estas células
como “pluripotentes inducidas”. O proceso era
posíbel coa simple adición dun reducido número
de xenes, catro no seu deseño inicial, actualmente mesmo cun só xene abonda, capaces de reprogramar a célula adulta e revertela ao estadio
embrionario, de célula troncal pluripotente e, xa
que logo, capaz de dar lugar a calquera outro tipo
de célula presente no corpo. Este descubrimento
foi rapidamente replicado e confirmado por
outros laboratorios, de xeito independente, referendando a súa relevancia e dando meirande credibilidade ao novo método.
Aínda fican moitos interrogantes para esclarecer no sorprendente descubrimento das células
pluripotentes inducidas. Imos coñecendo máis
detalles, semana a semana. Mais non cabe dúbida de que son a (pen)última revolución en medicina rexenerativa e un novo renacer, novas
esperanzas terapéuticas para un número importante de persoas na nosa sociedade que foron xa
desafiuzadas pola medicina tradicional ao padeceren doenzas graves conxénitas e incurábeis ■
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Pensar a educación
E D UA R D O G A RC Í A PA R A D A

U

n ano máis, Pontevedra acolleu en abril a
XXVI Semana Galega de Filosofia.
Durante cinco días e cunha asistencia
media de catrocentas persoas, reflexionouse e
debateuse intensamente ao redor de tres eixos:
Pensar a Educación, Galiza: perspectivas educativas
e Olladas á Educación. Eis as conclusións.

Por que pensar a
educación?
Sempre é un bo momento para falar de educación, mais cómpre termos en conta que xa levamos uns cantos anos enchendo o vaso e nestes
momentos xa reborda. Talvez xa leve algún
tempo botando por fóra. Ou posibelmente sempre cichou algo...
A implantación da LOXSE en 1990 marcou
un punto de inflexión entre o sistema educativo
da transición e unha reforma xa plenamente desenvolvida na era democrática do Estado español. Non podemos dicir que fose unha mala lei:
procuraba a democratización do saber mediante
tres reformas: modificación estrutural, mellora
na calidade da ensinanza e innovación pedagóxica. Sobre o seu éxito, seguro que xa non estariamos tan de acordo. Afirmaba Subirats que foi
unha lei demasiado radical, non se preparou os
docentes —nin se contou con eles nin se financiou axeitadamente, engadiriamos—. E xa non
deu tempo. En 18 anos, no Estado español houbo tres reformas educativas. Faise a lei pero non
se desenvolve correctamente ou non se financia
suficientemente, e pretende solucionarse parcheando cunha nova lei, que normalmente presenta as
mesmas eivas.
Talvez a calidade non sexa tanto unha cuestión de modelo como do xeito en que se aplica.
Nas avaliacións educativas da OCDE tipo informe PISA, Finlandia e Corea do Sur acadan os
mellores resultados, con modelos educativos moi
dispares: comprensivo un, segregado o outro,
pero moi eficaces na súa aplicación. Os denominadores comúns son principalmente:

146

— Considerar a infancia e a mocidade como
o centro do proceso educativo procurando a súa
formación para conseguir o seu éxito e a súa mellor integración na sociedade.

— Darlle gran valor e importancia social e
política á educación.
— Promover a implicación e participación
das familias na educación dos seus fillos.
— Dedicarlle unha importante cantidade de
recursos públicos.
— Prestixiar o labor dos docentes.
— Formar e implicar o profesorado.
— Concederlles unha alta autonomía aos
centros.
O que cómpre é un pulo desde abaixo, unha
nova ilusión, non máis leis. A renovación non ten
que vir pola pedagoxía, ten que ser un impulso
moral, ético.
É fundamental entender que a educación é
responsabilidade non só das aulas, senón tamén
das familias, das políticas públicas e da propia
sociedade. A situación sociocultural do alumnado e, nomeadamente, o seu contorno familiar,
tamén é decisiva. A modernización dos sistemas
educativos español e galego produciuse dun xeito
moi acelerado. Como indicaba o finado Xan
Bouzada: “A cultura é un proceso acumulativo”.
Non é doado resolver en vinte anos un proceso
de varias xeracións. Non é doado que os rapaces
lean de seu cando só na Escola se le, pois os referentes fóra da escola non len.
Dicía Marcial Gondar que “a lareira nos
vellos tempos é hoxe a pantalla de televisor ou os
videoxogos, e representan o máis potente instrumento socializador dos que van configurando a
nosa identidade como persoas”.
E tamén as novas estruturas familiares, que
debemos asumir... todos, pero de xeito moi
salientábel a escola. En palabras de Fernández
Liria, “a ensinanza secundaria é cada vez máis
un asunto de asistencia social e non un asunto
académico”. É antes cando a escola debe actuar
de xeito decidido. Temos que abordar a socialización primaria da infancia, esa que antes se
producía fóra da escola, na familia e no contorno próximo. Senón, os elementos de socialización primaria serán a televisión e internet, que
ofrecen servizos case á carta, co que faltan elementos de cohesión social. A escola non debe
ter como fin a inserción no mercado laboral ou
manter un status de clase. Debe ser un sitio de
socialización.

EDUCACIÓN E SOCIEDADE

Os modelos de éxito dos estudantes non sempre pasan polo éxito académico, coa perspectiva
mileurista como síntoma de crise nas expectativas de inserción laboral e de desprestixio do ensino superior. Na nosa sociedade, os estudantes
con capacidade, motivación e ganas de estudar
teñen poucos incentivos, especialmente ao chegaren ao ensino secundario, cando a importancia
do grupo e dos líderes mediáticos se volve prioritaria. A sociedade converte en modelos a imitar
aqueles que garanten o fracaso académico. Admiramos e somos cómplices do cantante, deportista
ou outro personaxe público que conta o ben que
lle vai na vida apuntando como mérito as aulas
que colgaba, as “chuletas” que facía ou como lle
tomaba o pelo aos profesores e incluso a algúns
compañeiros máis débiles ou estudosos. “Son
cousas da idade, é o normal”, argumentamos.
Prefírese a astucia do aproveitado á intelixencia
ou ao esforzo do bo estudante. En palabras de
Miguel Vázquez Freire: “É a cultura de preguiza
que veñen difundido os medios, como que se
pode aprender inglés en sete días e sen esforzo”.

Eduardo García Parada é doutor en Física
pola Universidade de Vigo. Membro da Aula Castelao
de Filosofía, en 1998 publicou Eis os láseres.

Que educación?
Estaremos de acordo en entender a Educación
como formación integral, participativa e comunitaria, considerándoa unha necesidade básica
alén das necesidades ligadas directamente coa
supervivencia, que nos permite participar na cultura, un dereito esencial, e a chave do desenvolvemento. O acceso ao coñecemento favorece a
participación, a defensa dos dereitos individuais
e colectivos aumenta a calidade de vida e reduce
a dependencia das persoas e dos grupos humanos
respecto a diversas instancias de poder.
“Sería realmente unha ilusión que os oprimidos puidesen esperar que as elites de poder
estimulasen un tipo de educación que as desenmascare máis aínda do que xa o fan as contradicións sociais en que están envoltas”, dicía Paulo
Freire, posibelmente un dos últimos pedagogos en
analizar a educación de xeito integral. Freire
entende o proceso educativo non como un mero
depósito de coñecementos, senón como un acto
cognosciente que serve á liberación crebando a
contradición entre educador e educando. Orientada cara á acción e cara á reflexión das persoas sobre

Imaxe dunha sesión da XXVI da Semana Galega de Filosofía,
sobre Filosofía e Educación, celebrada en Pontevedra
Foto: Paco Vilabarros
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a realidade, destrúe a pasividade do educando que
propicia a adaptación a unha situación opresiva.
Isto tradúcese na procura da transformación da
realidade, na que opresor e oprimido atoparán a
liberdade humanizándose.
A Grecia clásica proponse converter o neno en
humano, ser civilizado. Coñecer a cultura helenística convértese en asunto da polis. O obxectivo é formar cidadáns libres e críticos, merecentes
do goce da beleza, da sabedoría. O contexto non
é a escola, ler e escribir non abonda; o pensamento e a reflexión exercítanse coas vellas historias
míticas en escena, son o teatro e as festas os lugares para a reflexión sobre a condición humana.
Na Ilustración, o individuo configúrase como
suxeito de dereitos dentro da orde social establecida. Alfabetizado e cultivado, o obxectivo debe
ser a autonomía ética e crítica que garanta a súa
realización social e se constitúa como axente activo no exercicio dos seus dereitos e da súa construción identitaria no marco do estado de
dereito. O súbdito debe mudar en cidadán. A educación deixa de considerarse como un asunto
individual, familiar e sectorial e convértese
nunha cuestión social, nunha cuestión de Estado. Debe consolidar os principios do novo Estado liberal revolucionario, debe transformar as
conciencias. Pero as institucións escolares existentes —unha boa parte delas rexidas polo
modelo xesuítico e controladas pola Igrexa—
non son o espazo que garanta a formación dun
“home novo”. Unha vez máis o contexto educativo é a sociedade no seu conxunto, que debe
funcionar como unha escola de cidadanía. E esa
escola que debía contribuír ao cambio social,
baseada nunha educación racional, laica, artífice
do cidadán, consolídase como fundamentación do
estado centralizado e da futura clase económica
dominante, ao tempo que vai rozando as identidades sociais dominantes no Antigo Réxime.
O ilustrado Condorcet dicía que era incompatíbel o ensino público e o ensino relixioso. “A relixión non ten cabida no ensino común”. A escola
debe eliminar dos nenos e nenas os prexuízos do
pasado. A relixión na escola significa volver a
modelos rancios e opresores, significa aceptar
hoxe a división entre mouros e cristiáns, unha
volta ao pasado. As institucións relixiosas son
entidades privadas, que non teñen dereito a intervir no sistema educativo para que inclúa a catequese no currículo escolar, nin a amosar símbolos
confesionais nos lugares públicos, nin a posuír
espazos de culto dentro dos edificios da Administración.
Con todo, o tempo das transformacións sociais, de carácter universal, ha tardar. Á marxe
ficaban as mulleres, como forza de traballo
doméstico, do coidado da familia, non son suxei-

tos de dereito, non é oportuna a súa autonomía.
Alfabetización, educación e coñecemento non
son para elas. Afortunadamente, hoxe corresponde falar de cambio cultural, do imparable proceso de transformación que nos últimos cincuenta
anos se vén producindo coa universalización da
educación e coa incorporación da muller ao sistema educativo.
Marina Subirats explicounos que á hora de
facer unha reforma priorízase primeiro que o sistema educativo siga a ser unha máquina de etiquetaxe social, como dicía Marx: “A reprodución
dos coñecementos escolares é a reprodución das
desigualdades sociais”. No Estado español, isto
pasa polo debate entre escola pública e privada.
En segundo lugar, están os intereses corporativos
dos diferentes colectivos que forman a comunidade escolar, e por último —e lonxe dos dous
anteriores— está o que debemos transmitir, o
que debemos ensinar. É de sentido dicir que isto
último debería ser o primeiro e fundamental.
Outro factor necesario para unha mellora
notábel da educación é a necesidade de mudar o
modelo cultural masculino. Seguimos a educar
os nenos nunha socialización violenta, a obrigalos a ser o número un. Cómpre reintroducir,
revalorizar todos os aspectos que se consideran
tradicionalmente propios das mulleres, como o
coidado e o diálogo, e rebaixar os niveis de violencia e competitividade.
O saber non debe fragmentarse en exceso.
A educación secundaria e universitaria ten un
exceso de optatividade que favorece a dispersión,
que non exista unha visión global, crítica e dialéctica. O saber superespecializado é un xeito de
non saber. É o dominio do empirismo puro, a
falta dun pensamento xeral que vertebre. O exceso de información ao que estamos sometidos na
actualidade produce ruído e falta de reflexión,
non dá tempo!
Con respecto ao Espazo Europeo de Educación Superior, Galcerán afirmou que a información e a comunicación son unha nova
mercadoría. As novas TIC ocultan unha adecuación das reformas previstas no plan Boloña ás esixencias do chamado capitalismo cognitivo.
Acábase por substituír o dereito á formación pola
idea da formación como unha inversión que
debe ser pagada e debe ser rendíbel, sempre de
acordo cos intereses do mercado
En canto á formación do profesorado, falar
do Curso de Adaptación Pedagóxica (CAP)
como curso de formación para exercer de profesor ou profesora en educación secundaria é directamente esbozar un sorriso, un “éche o que
hai!” E non parece que vaiamos por bo camiño,
pois o máster de Formación do Profesorado inserido no proceso de Boloña que propón o minis-

terio semella ser unha versión alongada do antigo CAP: pura teoría psicopedagóxica e didáctica. A actual formación continua do profesorado
é excesivamente burocrática e afastada da realidade das aulas e das súas necesidades.
García Olivo preséntanos o “educador mercenario”, o profesor moderno, operario da “domesticación do outro”, represor cotián da diferenza e
encargado de difundir os valores e principios da
“nosa” cultura. É o colonialismo interior. A crecente chegada de inmigrantes non europeos forza
á Escola a reaccionar e a modificar o seu centralismo. Comeza o discurso da “multiculturalidade”, o novo discurso “cidadanista” para aqueles
aos que se lles nega a cidadanía, como dicía Delgado. O insubstancial “diálogo de culturas”,
“diálogo de civilizacións”. A escola inicia a integración selectiva, permite a “alteridade domesticada”, non entende que todos somos seres
complexos, tamén os inmigrantes. Unha vez máis,
non atende a diversidade.
A escola pública non debe ser un lugar asocial
onde se prepara os individuos para a competición
laboral. Á hora de entender a función social da
educación, debemos procurar que os que van
vivir xuntos se eduquen xuntos. Non se pon en
dúbida o dereito dos pais a educar os seus fillos.
O que non posúen é o monopolio da súa formación. Os pais poden transmitirlles os valores que
prefiran, pero non poden negarlle á escola a obriga de ensinarlles que tamén hai outras opinións e
outros criterios.
A educación é unha responsabilidade social.
Toda sociedade ten a responsabilidade histórica
de proporcionarlle á seguinte xeración as ferramentas intelectuais e éticas necesarias para estar
no mundo e melloralo. Esta responsabilidade non
pode ser substituída por obxectos materiais, nin
se pode delegar ou suspender, e reborda o ámbito de calquera sistema educativo, por moi ben
deseñado que este estea.
A autonomía ética —ser quen de encauzar a
acción segundo a racionalidade— e a autonomía
intelectual —distinguir o coñecemento da crenza, do prexuízo e da superstición— son os obxectivos irrenunciábeis dunha educación racional
orientada cara á xustiza e á liberdade. Todo sistema educativo que non asuma estas prioridades é
unha fraude social, ben porque serve a intereses
particulares, ben porque é froito da irreflexión
histórica.
A filosofía é o ámbito da reflexión sobre estas
cuestións cruciais para a humanidade (o coñecemento e a ética) e, xa que logo, o ámbito de reflexión racional sobre toda actividade humana (a
economía, a sociedade, a xustiza, a liberdade, a relixión, a ciencia, a humanidade, a igualdade, a
arte…). As relixións ou calquera outras doutrinas

Feira do Libro de Santiago de Compostela

Rubén Ramos Balsa, Multiplicador mecánico autónomo (detalle)

moralizantes non garanten de seu a autonomía
ética das persoas. Do mesmo xeito, unha aprendizaxe memorística e mecánica das ciencias e das
humanidades non proporciona unha verdadeira
autonomía intelectual.
Un sistema educativo que prioriza a formación técnico-profesional sobre a formación ética e intelectual serve unicamente aos intereses da
economía. A toma de decisións tanto na esfera
privada como na pública realizarase en función
do interese particular, e no caso dun nivel intelectual baixo, fundamentada en prexuízos, erros
ou supersticións. A consecuencia deste modelo
educativo é a irracionalidade económica, política
e social, tanto a nivel público como privado.

Galiza
O fracaso en Galiza dos tímidos proxectos educativos españois debeuse fundamentalmente á dispersión da poboación e ao caciquismo. O pobo
dotouse de fórmulas escolarizadoras propias,
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como as escolas de ferrado e tamén as escolas de
indianos, persistindo algunhas até 1970. Tamén
antes de 1936 houbo nalgunhas cidades escolas
laicas e escolas do ensino galego, procurando seren
alternativas ao ensino relixioso e centralista.
Galiza precisa un sistema educativo plenamente galego, planificado e ordenado en función
das nosas necesidades, inserido na nosa realidade
social, económica e cultural e ao servizo de todos
os galegos e as galegas. Entendemos que para que
haxa calidade e equidade educativa cómpre reafirmar a nosa identidade como pobo e galeguizar
o ensino.
Con respecto á lingua, ao contrario do que se
nos quere facer crer, debido ás manipulacións de
grupos minoritarios que procuran a desaparición
do noso idioma, o galego sofre unha situación
deficitaria no ensino, e desproporcionada no seu
uso respecto do español.
A utilización do artifical conflito lingüístico
en Galiza por parte do Partido Popular na última
campaña electoral das Eleccións Autonómicas
semella que obriga ao agora presidente da Xunta
a utilizar expresións baleiras de contido como
“amabilidade lingüística” ou “bilingüísmo cordial”, que agardamos desacougados a que nos
expliquen o seu significado. Será a “amabilidade”
á que se refería Manuel Delgado cando falaba da
impostura do politicamente correcto?
Os únicos amábeis —lingüisticamente—
(e talvez dentro de pouco os únicos bilingües) somos os que estamos instalados no galego, pois
somos quen de sentírmonos cómodos tamén en
castelán, e somos tolerantes e dialogantes. A nosa lingua parte dun status inferior ao castelán
—xurídico, educativo e social— e aínda así
poñemos boa cara e seguimos a procurar convencer a quen quere oír das virtudes de falarmos
a lingua propia de Galiza, o noso legado cultural máis valioso, a envexa de calquera pobo que
ten consciencia de seu. As virtudes de falarmos
cando menos dúas linguas —galego e castelán— con plena competencia e con calidade,
como defendeu Goretti Sanmartín. E se son tres
ou máis, pois mellor!
Así e todo, cantos dos que se declaran en
Galiza castelanfalantes son quen de ter a mesma
competencia e seguranza en galego? E ao revés?
Todos os galegofalantes temos a mesma competencia en castelán e en galego. E logo, cal é o problema? O problema é que algúns queren ser
menos formados, menos cultos e con menos
posibilidades que os seus veciños.
Ao novo presidente Núñez Feijoo o galego
parécelle o problema máis urxente do pais.
“Acaso non podemos aunar a liberdade individual e a normalización?”, di Feijoo. Palabras
novamente baleiras. No sistema educativo, a

“liberdade das familias” non consiste en determinar como vai ser a aprendizaxe, ou como se vai
conseguir que o alumnado teña a mesma competencia nas dúas linguas oficiais do país —porque
isto querémolo todos, non?—. Mal comezo se isto vai ser a pedra angular da súa política educativa. Separarán o alumnado en función dos que
queiran aprender a multiplicar pero non a restar?
Ou haberá que preguntarlle aos pais se lles parece ben que a capital de Francia sexa París? Ten
dereito un alumno ou alumna a chegar ao final
da súa escolarización e non ser quen de falar e
escribir en galego ou esixirlle porque lle peta
(“liberdade individual”) ao profesor que fale en
castelán?
Feijoo dixo no seu discurso de investidura
como presidente da Xunta: “O novo decreto será
elaborado coa participación e orientación dos
expertos e as institucións”. Agardamos que sexan
galegas e recoñecidas, e que cumpra a súa palabra, sen manipulacións.
“Estamos nun tempo de pensamento túzaro”,
en palabras de Manuel Rivas.
O idioma é a chave
coa que abrimos o mundo:
o salouco máis feble,
o pensar máis profundo.
[...]
O idioma é a forza
que nos xungue e sostén.
Se perdemos a fala
non seremos ninguén!
Manuel María

Sobre a educación
Desde a Aula Castelao de Filosofía consideramos
indispensábel:
O cesamento do continuo cambalache de
horas, materias, criterios e definicións psicopedagóxicas, que está a prexudicar gravemente a educación e que apuntan a unha falta de criterio nas
decisións que se están a tomar.
Que os obxectivos prioritarios de calquera
reforma educativa sexan a autonomía ética e
intelectual, e a socialización de toda a cidadanía.
A formación técnico-profesional debe estar
supeditada á consecución destes obxectivos, e
non á inversa.
Que a filosofía (como reflexión racional sobre
todo o coñecemento e actividade humana) teña
no sistema educativo o lugar fundamental que lle
corresponde en todas as etapas, en contra da tendencia actual a recurtar o seu ámbito tanto a nivel
curricular como a nivel horario. Esta tendencia

evidencia un enfoque sometido aos intereses da
economía e do mercado.
Que os lexisladores comprendan que poñer no
texto legal “conseguir a autonomía ética e intelectual” ou “fomentar o espírito crítico” ou “desenvolver as competencias” ou “aprender a aprender”
ou “educar en valores” é un acto declarativo sen
ningún efecto se non é acompañado das accións
executivas precisas e coñecidas para que realmente
se implemente. Non sempre é cuestión de escribir
unha nova lei educativa nun papel, senón que
cómpre acreditar no que se escribe e poñer os
medios humanos, materiais e formativos para conseguir os seus obxectivos. Conseguir implicar o
profesorado, que se sinta parte activa dos procesos
de cambio.
A formación do profesorado debe recoller os
seus intereses e inquedanzas e debe responder a
necesidades reais das aulas.
A escola debe adaptarse aos cambios sociais e
ás novidades que se produzan na sociedade. Para
isto cómpre non só a boa vontade do profesorado,
senón a implicación real de toda a comunidade
educativa e da administración.
A escola debe ser laica. A ensinanza da relixión
debe ser eliminada do currículo escolar.
A nosa identidade como a de calquera outra
nación con consciencia de seu precisa dun sistema
educativo propio e acaído ás súas características.

A nosa lingua debe ocupar o lugar prioritario que
lle corresponde co obxectivo de conseguir a seguranza lingüística do alumnado no galego.

Calidade / pensamento libre e crítico /
cidadanía / ensino público / universal /
laicismo / lingua galega / ensino galego
Velaquí as verbas chave. Cómpre lembrar, unha
vez máis, a necesidade de que o ensino —e a
sociedade no seu conxunto— procuren o sapere
aude, que todos ousemos, que nos atrevamos a
pensar. A Aula Castelao de Filosofía fixo esa
aposta desde o principio e seguimos a propoñela
coma un desafío. Vinte e seis anos de compromiso. Tentaremos manter aceso o facho dun pensamento crítico que non se contente con
interpretar de diversos xeitos, senón que quere
transformar; ese pensamento nado e sustentado
na memoria subversiva e encoraxinada; ese
pensamento que aniña na independencia ■

*

Pódese consultar o programa en: www.aulacastelao.com.
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