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Bautista Álvarez recibiu o primeiro premio
Manuel María á dignidade nacional
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No transcurso dunha concurrida cea na cidade de Vigo, o 11 de marzo de 2006, Laura Tato
anunciaba que o premio Manuel María a dignidade nacional recaia en Bautista Álvarez. Este premio
estaba enmarcado nunha serie de actos que programaron a CIG-Ensino, A Mesa pola Normalización
Lingüística, a Asociación Socio-Pedagóxica Galega e a Asociación de Escritores en Lingua Galega.
Todos eles tiñan como punto común pór de relevo a figura e a obra literaria de Manuel María.
A entrega do premio, unha peza de cerámica de Pérez Porto, fixoa Saleta Goi, amiga e compañeira
de traxectoria do galardonado. A Fundación Bautista Álvarez de Estudos Nacionalistas non pode
por menos que sentirse orgullosa de que o seu Presidente tivera este recoñecemento a toda unha
traxectoria de fidelidade a uns principios políticos, ideolóxicos e éticos acompasados cunha práctica consecuente. Mesmamente, o contido da intervención de agradecemento de Bautista Álvarez
foi unha expresión máis do seu compromiso nacionalista con máis de medio século de andaina.
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Algúns dos familiares de Manuel María. Sentada e falando, no

Numerosos asistentes arrouparon este acto de exaltación da figura e obra de

centro, María Pilar García Negro, Directora da Fundación Bautista

Manuel María

Álvarez de Estudos Nacionalistas

Nesta mesa atopábase de costas Alfredo Suárez Canal (Conselleiro de Medio Rural),
á súa esquerda Bautista Álvarez, Carlos Manuel Callón (Presidente da Mesa),
Saleta Goi, Anxo Louzao (Secretario da CIG-Ensino), Cesareo Sánchez (Presidente
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da AELG), Xoán Costa (Presidente da AS-PG), Néstor Rego (Concelleiro de Cultura
en Santiago), Luís Bará (Director Xeral de Promoción e Difusión Cultural)
e Xaime Bello (Vicepresidente da Deputación da Coruña). Ao fondo falando,
Tereixa Navaza, que introduciu a celebración do acto
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MORTOS QUE NON SON NOSOS

Irak. Hostes crueis e sañudas que igual masacran nenos nas escolas que parellas de namorados que cometen o único delito de copularen no leito conxugal. Grande ignominia a que ten que lavar ese
vasto país que nos intervalos da guerra mata presidentes ou ensaia
golpes de Estado. Saíron primeiro á caza de Bin Laden. Non atoparon a peza pero alá permaneceron para maior crispación de Alá.
Trocaron no Irak as lendarias armas de destrución masiva por petróleo. Vergoña debían ter os governos españois por converteren as
súas tropas en mercenarios dun país de foraxidos. Contribuír coa
presenza ou co voto a entronizar como heroes estes mercenários é
atraizoar a conduta daqueles que non hai moito se puxeron na vangarda da insubmisión en Galiza. Por cobardía, por febleza ou ausencia de principios (tanto ten), significa cometer simonía política
ao trocar ideais por devaluadas moedas do sistema.
“Ave Cesar, morituri te salutant” é o parabén que este veterano gladiador do nacionalismo galego quer dirixir a esa fornada de
patriotas que representan os mozos de Galiza Nova. A súa clarividencia e perspectiva política merece ser estampada coas frases lapidarias que nos legaron os clásicos latinos. Emperadores son, por
teren gañado co seu rigor ideolóxico o direito a rexeren o futuro do
noso país. Emperadores, por limparen de refugallos dun pasado funesto nomes e ideas que aínda perviven en moitas mentes escravizadas polos mitos da reacción.
Claro está que as miñas gabanzas, sen dúbida sinceras, non
son gratuítas. Quero que sirvan de estímulo para seguiren co labor
hixenizante emprendido. Continuando polo estamento militar, non
lle viría mal un fregado a ese Ceano, corresponda o nome ao xenro
do Duce ou ao fillo de calquera pai descoñecido. Malia todo, non é
máis ofensivo o restollo que nos fica do pasado. Afixémonos a el,
do mesmo xeito que aos constipados no inverno. Máis grave resulta que hoxe en día, despois dun varrido de presunta democracia, sigamos alfombrando o podio e laureando os protagonistas de xestas
moi semellantes a aquelas nas que participou o Capitán Eloy. Neste momento ignoro se a rúa que a corporación ourensana acordou
adicar (coa ausencia obrigada do grupo municipal nacionalista, por
suposto) ao soldado caído en Afganistán, para min descoñecido,
está sen executar, ou constitúe xa un delito consumado. En calquera caso resulta obrigada a participación da mocidade nacionalista.
Para impedir ou para limpar, sempre cos maiores respeitos para os
que foron utilizados, primeiro no combate e despois na súa morte.
Que eu saiba, ten aínda a cidade unha débeda histórica contraída coa memoria de Alexandre Bóveda, preclaro mártir galego, a
quen as quentes augas das Burgas arrolaron no seu berce. Xa preparado este artigo para a entrada no prelo chegoume a noticia de
que a corporación ourensana, por impulsos exteriores, tiña adicado
ao egrexio patriota a rúa onde nacera. Manteño o mesmo criterio,
pois non creo que a débeda poda saldarse co nome dunha rúa. Con
Manuel María e outros ilustres devanceiros, que coa pluma ou a
militanza xenerosa elevaron a dignidade nacional do noso país.
Nengún deles merece ser relegado no protocolo por devaluados
mosqueteiros que nunca desenvainaron a espada en defensa do pendón patrio. Somos nós, os nacionalistas, os que temos a obriga de
non sermos cobardes á hora de dar o peito polos que antes por nós
deron a cara. Que cada quen enterre os seus mortos como poida.

BAUTISTA ÁLVAREZ

carta do presidente

Días atrás, mozos de Galiza Nova taparon a lápida de “Capitán Eloy” que dá nome a unha céntrica rúa ourensana. Ignoro as
fazañas que fixeron a este militar franquista merecente de lembranza. Moitos demócratas do exército leal á república debeu espancar para facerse acredor dos galardóns da Ditadura. Despois
de limpar as rúas da cidade dos nomes de Franco e Calvo Sotelo,
a pervivencia deste símbolo fascista constitúe un aldraxe e unha
provocación reaccionaria. Parabéns por iso á mocidade nacionalista, que coa súa iniciativa deu unha lección de dignidade democrática á corporación municipal. Agardamos que permaneza vixilante, visto que fica moito refugallo do pasado que limpar dentro
e fóra da casa do concello.
Quizais fose o acto de Galiza Nova unha chamada de atención
á corporación que viña de aprobar a concesión dunha rúa á memória dun soldado morto no Afganistán. Quer por accidente ou por
acción bélica, a morte dun ser humano é un suceso luctuoso que
xera compaixón e solidariedade. Non foi un sentimento humanitario o que levou ás autoridades a distinguiren con honores militares
–case excepcionais– as vítimas de Afganistán. Cadaleitos arroupados na bandeira (a deles, claro está), presenza institucional do
máximo nível, non sei se enterrados coas salvas de rigor. En definitiva, un acto político coa finalidade exclusiva de glorificar os caídos nunha guerra imperialista na que os nosos paisanos actuaban
de comparsas. Esta vertente é a que marca a liña divisória que os
anti-imperialistas e pacifistas non podemos franquear. Non podemos, por proibilo os princípios ideolóxicos que os nacionalistas
prometemos acatar na asemblea de Riazor.
Dóeme a min –faltaría máis– o sacrifício dun ser humano, sexa civil ou militar. Quizais menos o de quen escolleu o risco mortal
por vocación que o do albanel que por necesidade expón a vida
pendurado dunha escada. Moito menos, seguro, que o dos nenos
que no Terceiro Mundo sucumben pola fame a que os somete a rapina imperialista. A rapina do Irak, do Afganistán, de calquera lugar
onde o cabalo ianqui pon o casco. Dentro de pouco non vai haber
erva no mundo para encher o pesebre do curral do Tio Sam. Mágoa
que aquí –tamén entre nós– haxa palafreneiros dispostos a cebar
o cabalo apocalíptico.
Non hai desculpa nen labor humanitario que encubra a presenza de tropas militares nunha zona de conflito bélico. Non había
médicos nen operarios da Cruz Vermella entre os caídos. Era xente
equipada con modernas armas de fogo, que, se poden matar, non
se contentan con ferir. Non se atopou entre o avituallamento coirazas ou escudos defensivos. Tan seguros estaban os mandos castrenses do valor e ousadía ibérica que sacrificaron ao ataque o
equipamento defensivo. Ironías á parte, coa versión do accidente
fraco favor lle fixo o Governo aos seus protagonistas, xa que os privou da póstuma gloria do martirio. Adestrado para matar, leva o militar con orgullo a morte en combate no campo de batalla. Así canta o hino da lexión. “Viva la muerte”, arrotou Millán Astray en
Salamanca, bébedo de sangue, a quen a mutilación convertera nun
ser híbrido, de pernas arriba fauno, de pernas abaixo humano. Disque Valle Inclán presumía de perder nunha acción de guerra o brazo que unha contenda lle cortara en México. Pouco glorioso o final
de Alexandre Magno se despois de vencer en Queronea, conquistar
Asia, partir en dous o mítico Nó Gordiano, rematase morrendo a
consecuencia dun couce de Bucéfalo.
Podemos depositar unha flor e mollar cunha bágoa o cadaleito
dos que saíndo para venceren tornan derrotados nunha caixa mortuoria. Xamais glorificaremos a tumba de quen serviu nas hostes
imperais. Hostes que deixan detrás unha longa restra de violacións,
torturas e xenocidios. Antes en Vietnam, agora en Afganistán e no
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O debate sobre o novo estatuto de nación para Galiza
[ Francisco Rodríguez Sánchez ]

O debate sobre a necesidade e concreción dun novo estatuto para Galiza resulta de grande importancia para o nacionalismo e para o país. Non é aventurado afirmar que estamos perante a mellor oportunidade que se nos ten brindado nos últimos
quince anos para facer política nun duplo sentido, no aspecto
estratéxico e no aspecto táctico. Por unha parte, esclarecer con
concreción os obxectivos do nacionalismo a medio e longo prazo, que non son outros que os de lograr a soberanía, compartida ou non, coas transformacións socio-económicas que esta
conquista conleva. Pola outra, dar unha dura batalla social e
institucional de forma que o resultado do debate signifique non
só un avanzo na capacidade de autogoberno senón tamén na
consciencia nacional e social do país, pois que todos os seus
problemas van aparecer aludidos, analisados e coas propostas
de cada quen a este respecto. Poucas veces danse estas circunstancias que posibilitan aunar o esforzo
concreto, a curto prazo e a orientación ideolóxico-política subxacente.
Estamos, pois, perante unha
oportunidade que non podemos desaproveitar. Mesmo que o nacionalismo non estiver no goberno, tería a
obriga, de ser unha forza política
consecuente e con interese na incidencia real na sociedade, en plantexar a necesidade dun novo estatuto
para Galiza, desde unha clara consideración do país como nación. Sería
irresponsábel non facelo nas actuais circunstancias do Estado español. Moito máis, cando aquí levamos vinte anos de esvaído marco
autonómico, cun estatuto que non
foi desenvolvido positivamente no
plano político, que nunca foi reformado e que amosa claras deficiencias. É a hora de provocar un certo
revulsivo e preocupación social a
este respecto. Se non o fai o nacionalismo galego, quen o vai facer?
Está realmente o país para que nos manteñamos como se non
fose con nós, como se non for a nosa responsabilidade tratar
de tirar o mellor desta oportunidade?
Do punto de vista do debate, a confrontación ideolóxica,
canto ao carácter plurinacional do Estado, acadou, nestes últimos meses, niveis nunca coñecidos durante o actual rexime democrático. Provocou unha reacción socio-ideolóxica da dereita
españolista e en sectores do propio PSOE reveladores e ben pedagóxicos. A forma de incardinarnos e incardinar Galiza neste
debate non pode ser só a través de discursos ideolóxicos simples que se afirmen no obxectivo do dereito de autodeterminación. Hai que facer un esforzo de incidencia real na vida política, obrigando ao PSOE e ao PP a asumir todo o teito máximo
posíbel neste contexto. Non se pode lograr este obxectivo se
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un non ten un modelo alternativo concreto, nunha perspectiva
e cun substrato autodeterminista si, mais útil para poder criar
contradicións concretas e a superación do actual estatus autonómico de Galiza.
Estamos facendo moito fincapé en que o resultado do debate será positivo, un paso adiante, se hai participación e presión
social, se non queda todo nas catro paredes do Hórreo. Sería moi
cómodo, pero moi inoperante, dar unha resposta puramente ideoloxista a este dilema, a este reto que ten o BNG como forza nacionalista. Moitas veces, témolo dito xa, avánzase no proceso de
autodeterminación, aproveitando a fundo as oportunidades de
dar pasos concretos, de aumentar a consciencia de pobo, de usar
os mecanismos institucionais e sociais ao noso alcance de maneira positiva. Tempo haberá para dilucidar e analisar, se despois de feito o esforzo, o resultado
concreto é asumíbel, porque representa un avanzo, ou non debe ser lexitimado, porque simplesmete non
significa nada ou é unha fraude que
nos empantana na rotina continuista.
Agora estamos a defender perante a sociedade o noso proxecto,
de substrato autodeterminista, no
camiño do Estado plurinacional, explicando as razóns que fan urxente e
moi necesario para Galiza un novo
estatuto. Baixar á concreción é unha
arma tan pedagóxica que, por primeira vez en 20 anos, o nacionalismo
galego está espallando a súa concepción do que debe ser un sistema
de financiamento do autogoberno,
ao tempo que analisa e crítica a ficción, que agacha a verdadeira realidade, do sistema vixente.
É hora de axudar con enerxía ao
desenvolvemento da potencialidade
e da vontade nacional do pobo galego. Ninguén o vai facer se non o facemos nós. Non se pode considerar
banal, alén dos efectos convulsivos e
informativos do propio debate en sí, ben necesarios por certo
nunha sociedade tan desinformada sobre o seu, ou sobre o Estado desde a sua perspectiva, que se recoñeza, dalgunha forma, que Galiza é unha nación, que aumenten as competencias
do autogoberno, que mellore o seu exercicio, clarificando os límites da inxerencia do Estado, e que o noso idioma acade un
estatus de verdadeira oficialidade que o faga ser un idioma
obrigado para as administracións, sempre respectados os dereitos dos seus falantes no seu territorio. Estes poden ser os
nosos mínimos. Non seríamos unha forza política útil, nin revolucionaria, se non contribuiremos, aquí e ágora, á súa conquista. E conste que, para termos esta vontade, fai falla unha visión
estratéxica firme, derivada da nosa concepción de Galiza como
nación. A vontade demóstrase andando…
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Memoria viva

Mariví
Villaverde
Marga Romero
Henrique Albor

(Vilagarcía de Arousa, 1922) Xornalista. Filla do deputado de Izquierda
Republicana, Elpidio Villaverde. Era aínda unha nena cando sofre o seu
primeiro exilio. Marcha coa súa familia para Francia, onde xa estaba o seu
pai, identificada con pasaportes falsos a finais do ano 1936. Embarcan en
Vigo para chegar a Marsella onde os esperaba o seu pai. Nese primeiro
exilio, de perto de tres anos de duración, coñece a Ramón de Valenzuela. En
outubro de 1939 Mariví embarca no "Massilia" cara a Bos Aires, xunto coa
súa familia, nunha travesía que durou 18 días. Nese barco viaxaban tamén
Amparo Alvajar e Arturo Cuadrado. Tardou cinco anos en volver a ver a
Ramón de Valenzuela, incomunicado neste tempo en cárceres e campos de
concentración. A parella reencontrouse no ano 1945 para casar. Pensaban
vivir en Galiza pero en 1949 tiveron que exiliarse a Bos Aires. Alí traballa no
Teatro Galego da Federación e dirixe xunto con Arturo Cuadrado o xornal
Galicia. En 1962 entra no PCG, partido ao que tamén estaba afiliado o seu
home. Regresa novamente ao Estado español en 1966. Actualmente vive en
Madrid, se ben volve constantemente a Galiza sempre que se lle pide
colaboración para axudar a recuperar a nosa memoria histórica, sendo
habitual a súa asistencia ao “Día da Patria Galega” e outras citas co
compromiso coa causa nacional de Galiza ou da clase traballadora.
outubro|novembro|decembro 2005 terra e tempo 5
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Mariví e Ramón. No exilio tanto ela como
Ramón de Valenzuela –na foto– traballaron
activamente para dinamizar culturalmente a
comunidade galega emigrada na Arxentina, a
través de traducións de obras e representacións
en lingua galega

6 terra e tempo outubro|novembro|decembro 2005

—Que lembranzas garda da Vilagarcía republicana?
Tiña eu 8 anos cando se proclamou a
República. Pese á miña curta idade puiden percibir a felicidade do meu pai ao
participar nos acontecementos que se
ían a producir, unha cantidade de boas
novas para o noso país. Vilagarcía ía
ser o espello destes cambios. Algún
tempo despois inaugurouse a praia de
Compostela. Estaba moi coidada, coas
comodidades necesarias para que todo
o mundo gozase nela. Tiña casetas de
madeira pintadas de colores para poder cambiarse. Abaixo había parasoles
e toldos con butacas. Estaba limpa a
auga, e metíamos as mans na area e sacabamos unha chea de berberechos.
Arriba había un parque con pista de tenis e tamén se podía patinar e, á noitiña, bailar. Había un restaurante e aínda me lembro do banquete que lle
ofreceron a García Lorca cando veu coa
súa Barraca. Tamén se inaugurou o
Grupo Escolar, provisto de todos os
adiantos didácticos e pedagóxicos. E
así mesmo, unha escola de Artes e Oficios. Foi unha auténtica transformación. Tamén se abriron dous cines novos, o Fantasio e o Cervantes.
Viña con moita frecuencia a escuadra
inglesa á nosa ría de Arousa. Unha
vez á semana permitíannos subir a
bordo dun buque e mercar chocolates
e outra lambetadas.
Por desgraza un día un mariñeiro caeu
ao mar afogándose. Organizouse o cortexo fúnebre que ía para o cemiterio dos
ingleses, e detrás do cadaleito e das autoridades ía a banda do Buque do Almi-

rantazgo que comezou a tocar a “Marcha Fúnebre” de Chopin. A xente da aldea que quixo acompañalo, comezou a
cantar moi baixiño aquela letra que
lembraba o Enterro da Sardiña, “...y
murió en Carnaval, ree/sig/nación...”. O
Almirante felicitou o alcalde que, daquela, era meu pai, pola grande cultura
musical da xente da aldea. Toda esa infancia foi para min moi leda. Teño moi
boas lembranzas desa época, por iso me
sentín moi angustiada cando a perdín.
—O seu pai, ademais de alcalde e
deputado, no exilio foi membro do
Consello de Galiza. Que significou
esta institución para vostede?
O Consello de Galiza supuxo manter
no exilio unha representación da Galiza Libre, da Galiza Republicana, de
manter a esperanza, de sentir que algún día poderíamos volver á nosa terra
e facer saber que o noso exilio era útil,
que era capaz de crear cultura e incluso
de conseguir que os fillos dos emigrantes recuperaran o amor e o afán de coñecer e vincularse á terra dos seus pais.
—A experiencia do exilio: por que
marchar é por que volver?
O exilio, primeiro a Francia e logo a
Arxentina non foi obxecto de elección
senón de supervivencia. Tíñamos que
saír porque quedar non só era un grande risco, senón que era sentirse preso
da vontade dos que foran capaces de
asasinar, destruír e eliminar todo o bo
que a República tiña feito.
Volver obedeceu a outras motivacións. Cando se teñen fillos chega un
momento en que hai que pensar en
que se eles proxectan a súa vida fóra
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O Consello de Galiza
supuxo manter no exilio
unha representación da
Galiza libre, da Galiza
da terra, atópase un cun durísimo dilema, se se renuncia a separarse dos
fillos, a consecuencia é renunciar a
volver á terra. Iso pasoulle ao meu irmán que leva en Arxentina 66 anos,
amais de tres en Francia. Nós non
queríamos iso. Por iso volvemos.
—Tres tempos e a esperanza é un
libro de memorias, as súas, nas que
é testemuña fundamental da inmediata represión sufrida a partir do
golpe de estado de 1936. É vostede
consciente, de que nese libro, coma
en poucos, fai un relato da represión exercida sobre as mulleres? Como lembra unha muller de hoxe o
medo dunha nena ao ver ás súas tías rapadas?
Non foi medo o que sentín vendo as
miñas tías rapadas. Foi rabia, indignación, desesperación ante a indignidade. Noxo por unha agraviante, sucia e
miserábel vinganza.
Ti dis que fago un relato da represión
exercida sobre as mulleres. Eu penso
que o meu relato se basea nos feitos
que sufriron homes e mulleres.
—Hai unha personaxe fundamental
na súa vida, a tía Arxentina, pero
dalgún xeito esta muller representa
a mestra galeguista que tamén foi
perseguida. Pode evocar a súa figura?
En efecto, a miña tía Arxentina tivo
nos meus comezos coma ser pensante unha grande influencia. Ela foi
mestra por vocación e foi galeguista
por convición. Ela era moi honesta e
con grande sentido da responsabilidade. Coido que se sentía moi a gusto comigo, transmitíndome os seus
afáns. Afáns, aos que eu respondía.
Foi unha experiencia moi gratificante
para min, e tamén, supoño, para ela.
Cando a ela a deteñen, eu ía todos os
días levarlle a comida, e dedicábame
a estar un par de horas facéndolle
compañía dentro da prisión, tempo
que empregabamos lendo e falando.
E así continuabamos até que o capitán da Garda Civil falou coa miña
avoa sobre que deberiamos marchar
como fose, pois el oía cousas... e non
quería, polo que puidera pasar, ter un
cargo na súa consciencia.

—E lonxe da Terra que se podía facer por Galiza, que sentido tiña e que
actividades se facían na AGUEA?
A AGUEA (Asociación Galega de Universitarios, Escritores e Artistas) tiña
como meta principal difundir a cultura galega, achegándonos, principalmente, aos fillos de galegos. O Centro
Pontevedrés, o Lucense e o Coruñés,
facilitábannos os seus locais para dar
clases de historia, xeografía e literatura de Galiza. Eduardo Blanco Amor daba literatura, Ramón Valenzuela, xeografía, e Alberto Vilanova, historia.
Eran tres días á semana. A parte destes cursos continuados, tamén se daban conferencias e interesaba os
alumnos nas novidades da terra. Estes
alumnos chegaron a formar unha asociación denominada “Fillos de Galegos”. Como é fácil supor, estes mozos
sentíanse identificados coa terra dos
seus pais e sentíana súa. Penso que este labor xeneroso, sen ningunha gratificación pecuniaria, foi moi positivo.
—Vostede publica Tres tiempos y la
esperanza cando aínda se atopa no
seu exilio. Que clima cultural e político existía daquela en Bos Aires para que se animase a escribir e a publicar este libro?
Eu comecei Tres Tempos e a Esperanza no ano 62, é dicir, hai 44 anos. Quixen meterme no mundo dos pesadelos que vivíramos había xa 26 anos.
Pensei que era o momento axeitado
pois a memoria estaba aínda fresca e
non quería que nada do vivido se esvaecese. Mais dificilmente podería suceder porque hai experiencias que
nunca nos abandonan porque son como cicatrices marcadas na pel da memoria, e nin tan sequera o tempo pode borrar. A miña decisión nada ten
que ver coa situación de Arxentina.
Ramón e mais eu viviamos no mundo
dos exiliados. Pensabamos en Galiza
e por iso repasabamos todo o alí acontecido que nunca deixaba de asombrarnos. Por iso chegou ese momento
en que os dous nos puxemos a esa tarefa, el á súa e eu á miña. Eu ás veces
espertaba pola noite dándolle voltas a
algún dos acontecementos vividos ne-

republicana, de manter
a esperanza,
de sentir que algún día
poderíamos volver á
nosa terra e facer saber
que o noso exilio era útil
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Mariví e Marga diante da escultura de homenaxe
as vítimas da represión franquista en Vilagarcía
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sa negra etapa e sentía a necesidade
de erguerme e poñerme á tarefa, fose
a hora que fose. Así foron quedando
aqueles feitos no papel.
—Cambiaron moito as cousas, e vostede volve publicar, agora en versión
galega Tres tempos e a esperanza na
colección Mulleres de A Nosa Terra
(2002). Que cambios afectan o libro
e que cambios fundamentais afectan
a vida de Mariví Villaverde?
O feito de publicalo en galego foi un
ofrecemento de A Nosa Terra, así como o de lle engadir un epílogo. Probabelmente debín amplialo máis. A
miña vida tivo multitude de etapas,
máis difíciles, de máis entrega...
Afortunadamente ter de compañeiro
a Ramón axudoume a comprender a
vida con grande serenidade, e agora
aos 25 anos de soedade sigo sentindo a súa tenrura, a súa bondade e o
seu apoio. Isto axúdame a seguir
adiante por el e por min.
—En "Tres tempos e a esperanza",
vostede achéganos ao remate a través de datas fundamentais: o 27 de
setembro data dos cinco fusilamentos en Hoyo de Manzanares, a morte
de Franco e o Crime de Atocha. Pode
volver rememorar estas datas, desde
un punto de vista persoal e colectivo?
Estas datas tráxicas seguen sempre na
miña memoria. Tanto o crime de Hoyo
de Manzanares como o de Atocha foron un remate non só macabro senón
os dous episodios que me conmoveron
máis nesta etapa prefinal do franquismo. Foi o terror, o ensañamento, a bestialidade así porque si que me quedaron como unhas fondas feridas sumamente dolorosas. No que se refire á
morte de Franco ocorreume unha estraña reacción. Levaba dúas noites sen
durmir agardando o acontecemento.
Esa noite, a terceira, pensei que tiña
que durmir necesariamente. E así foi.
Pero no momento en que deron a noticia, espertei como se tivese un cronómetro no cerebro. E aínda que pareza
mentira, tiven un sentimento histérico
que me fixo chorar, non pola pena,
desde logo, senón, pensando en tantos
anos que nos fixo sufrir, tantos anos

asoballados, tantos anos perdidos, tantos anos, tantos anos, tantos anos...
—Sabemos que nalgunha ocasión se
ten referido a moitas persoas que
aínda non regresaron desde que foron obrigados ao exilio, existe para
vostede o exiliado eterno? Estou
pensando no seu irmán.
En efecto, hai aínda xente que non volveu, ou que ficou na Chacarita. Esa foi
a sorte dos meus pais. Miña nai morreu en Miramar, onde estaba veraneando, e foi Blanco Amor, que alí estaba, quen lle fixo unha fermosa despedida, que nos axudara nese tráxico
momento. Meu pai morreu en Bos Aires. Pero hoxe as cinzas dos dous atópanse no cemiterio de Vilagarcía. Non
viñeron de vivos pero si as súas cinzas.
—Cando regresaron do exilio asentáronse en Madrid, por que? Non foi
este un xeito de prolongar o exilio?
Ti preguntas por que nos asentamos
en Madrid. Se isto non foi un xeito de
prolongar o exilio. Aquí tivemos a “nosa” Galiza, no Club de Amigos da
UNESCO, con Ben Cho Sei, con Laxeiro e con Lala, con Herminio Barreiro,
con Bautista Álvarez, con Manolo Conde e con Ana. Con Tobío e Mari Cármen, con Borobó, con Cribeiro, con
Raimundo Patiño, con Inés Canosa e
con Sargadelos, e con tantos amigos
máis que nos axudaron a vivir esa volta do exilio, sempre difícil, e que eles a
fixeron moito máis fácil. En Galiza non
tíñamos case nada, salvo os familiares.
Os demais, aínda tiñan sobre nos moitos prexuízos e nós precisabamos a calor da amizade, que salvo raras excepcións, non se nos brindou alí.
—Que lembranzas garda dos mozo
de Brais Pinto e de Bautista no Madrid da pretransición?
Brais Pinto foi para nós, nos primeiros
anos nos que chegamos a Madrid, unha cobertura humana moi entrañábel.
Todos os domingos pola maña reuniámonos no Club Amigos da UNESCO, dispoñendo dunha habitación
ampla que nos permitía falar de todo,
incluído, como é lóxico, de Galiza. Todas as noticias que recibíamos dela
comentábanse e cada quen opinaba
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ao respecto. Fixemos grandes amigos, entre eles, Bautista Álvarez, a
quen estimo moito, por ser unha excelente persoa. Cando enfermou estando aquí en Madrid, hai un par de
anos, fun a velo ao hospital, e tivo
unha grande alegría de me ver. É unha persoa honesta ao cen por cen.
—Faga unha valoración do que significou algunha das personalidades
galeguistas que estiveron ao seu carón, comezando polo seu home
Ramón Valenzuela foi un home optimista, creador, cun carácter extraordinario, amou a Terra con “razón ou
sen ela”, xeneroso, sempre disposto a
colaborar se se trataba de Galiza. Foi
o mellor compañeiro para min. Nunca se sentiu desgraciado pese a non
ser demasiado ben tratado sempre,
como a negativa de Galaxia a publicarlle un libro, ou a tolería armada na
Universidade de Santiago, polos que
el consideraba irmáns.
—Este ano cúmprese o centenario
do aniversario de Lois Tobío, pode
falarnos do seu papel conciliador no
congreso da emigración celebrado
en Bos Aires?
Lois Tobío cando veu a Bos Aires para participar no primeiro Congreso da
Emigración, que en boa medida fora
reestruturado por el, atopouse coa novidade de que non foran convidados a
participar nel a xente de AGUEA. A
situación para a AGUEA era máis que
desairada. Fixemos un xantar para
explicarlle a nosa situación. Cando el
estivo ao tanto, non direi que estaba
desalentado, porque el non era home
de desalento, pero si contrariado pola
falta de sentido dos dirixentes. Ao día
seguinte falou con eles e non perderon tempo en enviar unha carta de invitación pedindo desculpas.
—Faga unha evocación de Eduardo
Blanco Amor.
Eduardo Blanco Amor, escritor, conferenciante, director de teatro, profesor, autor en castelán e en galego,
gran amigo, galego insigne, inesquecíbel. Non tivo sorte coa acollida que se
merecía na súa terra. En troques foi
moi distinta a consideración en que o

tiñan os grandes escritores arxentinos e chilenos. Traballou para a prensa catalá. A galega non contou con el.
Galiza débelle moito, moito. Os artistas plásticos galegos quixeron doar as
súas obras para mercarlle un apartamento, pero xa foi tarde, xa non chegaron a tempo. Mentres eu viva, tereino sempre presente.
—Que valores lle transmitiu o seu
pai Elpidio Villaverde?
Non foi meu pai o que me transmitiu os valores. Era un home moi ocupado. Primeiro coa alcaldía, e logo
como deputado. Case tiña que deixar nas mans do encargado o traballo da fábrica de salgado. A miña nai
era unha muller moi serena e intelixente, e levaba a relación cos fillos
en todo momento. Eu sentinme
sempre moi preto dela. Cando Ramón me pediu que fose a Galiza para casar, miña nai díxome: vaite se é
teu gusto, pero se ao chegar alí non
é o que ti esperas, volves de novo, e
aquí non pasou nada.
—Cando lemos Tres tempos e a esperanza somos capaces de visualizar
esa Vilagarcía republicana, esa fermosa praia de Compostela, e case
chegamos a admitir, como dicía Rilke, que a patria do home é a infancia, é a súa patria a infancia?
En Vilagarcía, aquela Vilagarcía da miña querida infancia, todos os invernos
ensaiábase unha zarzuela, xeralmente,
había algunhas boas voces, e dúas persoas moi interesadas en dirixir o grupo. Ao chegar a primavera representábase. A min encantábame asistir aos

Mariví intervindo na inauguración do ano da
memoria en San Simón
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Mariví coa súa irmá, Marga (autora da
entrevista), Sira e Carme Vidal en Vilagarcía

Mariví de volta en Mar de Prata
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ensaios e participar aínda que fose para dicir “azucarillos”. Todo rematou
cando a guerra. O cine tamén me encantaba. Ía tres ou catro veces por semana, aínda que tivese que madrugar
moito para estudar. As campás do convento de Vistalegre comezaban a bater
ás seis e media da mañá. Era o meu espertador. Os domingos ía a dous cines.
Logo, cando tivemos que saír para
Francia dixo miña nai que non se quería ocupar das compras nin dos cartos,
porque lle era difícil entenderse coa
moeda. Meu pai erixiume administradora dos cartos da semana. Eu tomeino moi en serio para que alcanzaran e
aínda tiveramos un sobrante para ir ao
cine un día á semana, o xoves, que era
o día máis barato. Ás veces, aínda nos
alcanzaba para mercar un esquimau
chocolat glacé. Xa en Bordeos puiden
ver a Boheme. En Bos Aires xa enferma de tuberculose, o primeiro permiso
que me deu Sánchez Guisande, o meu
médico, foi para saír de noite, para ver
“Os vellos non deben de namorarse”
de Castelao. A partir dese momento
comezou o meu fervor polo teatro. Escoitaba todas as noites a retransmisión
dunha obra de teatro por radio Excelsior. Cada noite unha obra. Alí se fixou
a miña paixón polo teatro. Tivemos
con Roberto Villanueva, gran director
e excelente amigo, a ocasión de facer
teatro. Hai algunhas semanas que faleceu en Bos Aires no Centro Galego. Toda a prensa arxentina dedicoulle espazos moi eloxiosos. Con el fixéramos O
Casamento do Latoneiro de John Singe, que estrearamos no teatro do Cen-

tro Galego. E tamén fixemos teatro lido en Uruguai. Logo estreáramos en
Bos Aires As bagoas do demo de Ramón, A camisa de Lauro Olmo, traducida ao galego, e A fiestra baldeira
de Rafael Dieste. Algunha destas
obras foi dirixida por Eduardo Blanco
Amor. Foi unha fermosa etapa, moi,
moi gratificante, no que o esforzo se
compensaba pola satisfacción de que
o teatro na nosa lingua puidera ser representado, en tempos nos que na terra era imposíbel.
—O 2006 é declarado pola Xunta de
Galiza como ano da memoria. Que
agarda vostede deste ano?
Deste ano da memoria que nos agarda? Penso eu que no é só cuestión dun
ano, senón que ten que ser o punto de
partida para empezar a recuperar tantos anos de esquecemento, tantos
anos de agachar os feitos tráxicos que
supuxeran para todos unha auténtica
desfeita. Penso que aquí se lembra as
vítimas de ETA, e que se procura reparar, en certa medida, o acontecido,
que tamén se lembra e se fan homenaxes ás vítimas do terrorismo islamita. Pero as nosas vítimas, as primeiras,
ninguén quixo, en tantos anos, falar
delas. Pero coido, non con afán vingativo, pero si de xustiza, que se ten que
comezar a recordar esa memoria histórica, tan desoída, tan sacrificada, tan
agachada. Que eses mortos das cunetas, dos fusilamentos, dos “paseos”,
dos tirados ao mar, teñen que recuperar a dignidade que lles corresponde.
Deron a algúns uns cartos miserábeis
por cumpriren en prisión tanta cantidade de anos. Pero non é iso, señor,
non é iso, é moito máis tráxico o que
pasou. Foron moitas vidas desfeitas,
moitas angustias, moito medo, e todo
iso hai que telo en conta, e a xente nova ten que sabelo, para non esquecelo,
para non repetilo nunca.
A transición democrática tivo a súa
función, pero incompleta. Se se aclarasen as cousas no seu debido tempo, hoxe, os que se pregaron á inxustiza e seguen pretendendo gobernarnos, serían menos agresivos, menos aproveitados ■
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Urbanismo e vivenda (I)

Desfeita

URBANÍSTICA
na GALIZA: Causas e
alternativas

AS ORIXES HISTÓRICAS RECENTES.
Os problemas urbanísticos en Galiza
veñen de lonxe, cando menos das décadas dos sesenta e setenta do século
XX, época na que apareceron síntomas
cada vez máis preocupantes. A carreira
de despropósitos, con sucesivas e cada
vez máis frecuentes aberracións, iniciouse con intervencións de organismos públicos ou semipúblicos1. A estas actuacións oficiais seguiron as privadas, nunha espiral ascendente. No
inicio dos anos 80, esta dinámica parecía absolutamente desbocada e de moi
difícil corrección, tendo como único
freo a crise económica de finais dos 70
e o conseguinte parón da edificación.
No seguinte período, aproximadamente 1982-95, as expectativas creadas polo cambio de réxime, a democratización dos Concellos, a creación
da Xunta de Galiza, e a participación
activa na vida pública dos sectores sociais máis sensibilizados co urbanismo, levaron a unha progresiva, aínda
que irregular e incompleta, adaptación

e suxeición da actividade urbanística á
legalidade e á racionalidade. Parecía
que ía reconducirse a situación, aínda
que fose de forma lenta e de xeito parcial e contraditorio. Os problemas subsistían, pero, cando menos, estaban
sentadas algunhas bases para que cunha actuación clara e decidida por parte
da Xunta, o urbanismo en Galiza puidese coller un rumbo san e, así, dar solucións acaídas de calidade de vida e
non agresivas co noso territorio2.
A partir de mediados dos anos 90
volveuse a inverter a tendencia; o que
era un lento camiño de avance cara á
mellora urbanística freouse en seco e
pasou a ser unha nova carreira de despropósitos. A intensificación da desvertebración económica e social de
Galiza, o reforzamento da ideoloxía e
política neoliberal e a deriva do Goberno galego cara aos postulados centralistas do Partido Popular frearon
todas as liñas de actuación de mellora
do urbanismo do período anterior. De
xeito planificado, intencionado e cada

CÉSAR MOSQUEIRA LOURENZO
Tenente-Alcalde responsábel de
urbanismo no Concello de Pontevedra.
Portavoz do BNG na Deputación de
Pontevedra

CARME DA SILVA MÉNDEZ
Deputada no Parlamento galego.
Vice-responsábel local
do BNG en Pontevedra
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vez máis acelerado, foise creando3 un
marco de indefensión social e administrativo que, chegada a época alcista da construción que se encetou en
1998 e continúa até agora, ía provocar
unhas aberracións de proporcións e
gravidade descoñecidas, situación
que padecemos na actualidade. Se a
primeira xeira de estragos atacou sen
piedade as cidades e os centros das vilas, nesta segunda, a actual, as aberracións céntranse na periferia das cidades e nas zonas de segunda residencia, especialmente as costeiras, case
sempre en terreos e zonas de alto valor ambiental e paisaxístico, até o de
agora case virxes, o cal é moito máis
preocupante e de moita máis difícil
solución cara ao futuro.
A acumulación de actuacións
agresivas levou o urbanismo galego a
extremos intolerábeis de alarmante e
galopante deterioración. Incluso aqueles que sostiveron e sosteñen os principios ideolóxicos e políticos que deron pé á desfeita, víronse obrigados a
encetar unha campaña de denuncia
dos epifenómenos máis rechamantes, iso si, sen tratar de analizar a fondo as causas nin dar a máis mínima
coherencia ás súas críticas.
A CERIMONIA DA CONFUSIÓN. Sobre mediados da lexislatura 19972001, o fracaso da política urbanística
dos Gobernos Fraga Iribarne íase facendo cada vez máis estrepitoso e evidente. Unha vez debilitadas as defensas sociais que podían pór freo ás aberracións urbanísticas, a chegada da va12 terra e tempo outubro|novembro|decembro 2005

ga neoliberal concretada politicamente
na chegada do PP ao goberno estatal tiña o campo expedito para que as desfeitas se multiplicasen. Obxectivamente, pensando minimamente no futuro
do país, facíase a cada paso máis necesario e urxente un cambio drástico de
rumbo, coa conseguinte corrección
profunda dos principios políticos que
estaban a provocar a desfeita urbanística. A reacción do poder autonómico,
cada vez máis enfeudado aos ditados
estatais, foi exactamente en sentido
contrario: reforzouse a política neoliberal que estaba provocando o fracaso,
afondando así os problemas.
A evidencia do fracaso da política
neoliberal, que se mantiña e reforzaba, precisaba dalgún adobío cara a
opinión pública. Chegou inmediatamente: no ano 2000 púxose en marcha unha intensa campaña institucional e mediática, aparentemente centrada na crítica a certos aspectos urbanísticos. Na práctica, dirixida, de
xeito planificado e consciente, a desviar a atención sobre as verdadeiras
causas e culpábeis; demostración evidente do que acabamos de afirmar: os
adaís da campaña foron tanto o Conselleiro Cuíña Crespo como o seu sucesor Núñez Feijoo en combinación
cos medios de comunicación afíns,
tanto ao PP como ao neoliberalismo.
Curiosamente, os responsábeis
ideolóxicos e políticos dos feitos, os
mesmos que silenciaran e desprezaran
as críticas e opinións do nacionalismo
(que levaba tempo incidindo na gravidade da situación urbanística galega e
ofertando solucións acaídas á nosa realidade), convertidos, como por arte de
maxia, nos aparentes críticos do que
estaban a facer eles mesmos. A manobra resulta excesivamente simplista e
basta, típica do fraguismo. Paradoxalmente, parece que tivo bastante éxito.
Posteriormente, arredor do 2003,
esta sostida campaña “autóctona” de
lavado de cara do Partido Popular
veuse potenciada ao sumárselle a que
desencadeou en Madrid o PSOE e os
seus medios de comunicación afíns,
antes das Eleccións Xerais do 2004.
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Teñen incidencia no
urbanismo: a política
económica, a lexislación,
a propiedade da terra,
A campaña galega en marcha, intensificouse e virouse, se cabe, aínda
máis confusa e alleada dos problemas
galegos e das súas causas.
O que no Estado xurdira como
confrontación entre o PP e o PSOE, na
Galiza converteuse, sen ningún problema, nunha campaña única –outra
evidencia de que en ningunha delas se
pretendía atacar os problemas de fondo. A esta campaña sumáronse con
entusiasmo algúns conselleiros, deputados, alcaldes, autoridades no mundo do urbanismo e da ordenación do
territorio, todas elas, independentemente da súa militancia, da órbita ideolóxica das forzas políticas estatais. O
silenciamento dos que criticamos as
políticas que xeraron os problemas e
tentamos dar solucións alternativas
moito máis acaídas seguiu a ser absoluto. Parece constituír mérito excelso
para ter voz nesta campaña que padecemos, a participación directa como
autor material ou indutor ideolóxico,
na xénese dos problemas. Vamos, “o
lobo gardando as ovellas”, o que indica ben ás claras o carácter terxiversador e malintencionado da mesma.
Por outro lado, os eixes da campaña sempre foron ou ben aspectos
superficiais, aparentes e estéticos, como pode ser a anarquía edificatoria
ou o tan traído e levado “feísmo”, ou
asuntos inducidos por feitos alleos á
Galiza, como a cultura do “ladrillo”
madrileña ou a focalización da atención no real estrago da nosa costa,
pero non por si mesmo, senón asociado ao problema mediterráneo. En
todo caso, sen analizar as causas do
problema nin facer a máis mínima
adaptación á realidade galega que, en
xeral, é bastante diferente en causas
e efectos aos fenómenos alleos que se
importan acriticamente.
Cando un fenómeno social é consecuencia dunha ideoloxía e dunha
política, os que dentro dese marco se
ven obrigados a facer algunha crítica,
foxen como do lume de transcender o
máis mínimo á análise superficial. Como moito, centran as súas consideracións en aspectos secundarios, mestu-

ran causas con efectos, opacan, máis
do que clarifican, o asunto obxecto de
estudo. Habitual e ben coñecido esquema de comportamento, semellante ao de “denunciar” a pobreza e as
desigualdades extremas, pero sen
cuestionar nin o sistema, nin tan sequera analizar os mecanismos concretos que provocan a exclusión.
As similitudes son tan grandes
que onde en relación á pobreza se
describen pormenorizadamente as
desgrazas dos pobres, na desfeita urbanística vemos relatadas e retratadas con profusión as desgrazas do
“feísmo”, onde se expoñen descritivamente ou con suposta profundidade
psicolóxica os “comportamentos” estraños dos desherdados, vemos descrito e analizado o mal gusto dos galegos, e onde se buscan causas secundarias como a falta de sensibilidade e
solidariedade social, vemos acusacións de “falta de cultura urbanística”4. O único que de verdade preocupa os voceiros do sistema é o aspecto
pouco estético tanto da pobreza como do urbanismo. Alén desta ladaíña
caritativa e do canto ao suposto bo
gusto, a súa oposición constitúese en
férrea e virulenta en canto se pretenda minar as causas profundas dos fenómenos sociais que se ven obrigados a criticar de xeito superficial.

o sistema financeiro,
a planificación
urbanística, a actividade
administrativa,
a promoción,
a construción, a venda

A MANIPULACIÓN DAS CAUSAS.
Teñen incidencia no urbanismo cantidade de aspectos e factores: a política xeral, a política económica, variada lexislación, a propiedade da terra,
o sistema financeiro, a planificación
urbanística, a actividade administrativa, a promoción, a construción, a
venda, etc. Neste contexto, detectado un problema, ocultar as súas causas determinantes resaltando cuestións rechamantes pero secundarias,
resulta fácil, demasiado fácil. Con
tanta facilidade se poden manipular e
distorsionar os feitos, sobre todo se
se conta coa colaboración de voces
transmisores, que poderiamos máis
ben afirmar que o difícil é centrar a
atención sobre os factores que realoutubro|novembro|decembro 2005 terra e tempo 13
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mente son decisivos. Esta afirmación
resulta válida, tanto para a dinámica
xeral do urbanismo como para calquera asunto concreto deste ámbito5.
Analizar todas e cada unha das
teorías ou opinións nesgadas sobre
urbanismo, que se escoitan e se len,
tanto en medios masivos como nos
especializados, levaría unha extensión excesiva. Como norma xeral,
aquelas reiteradas até a saciedade como verdades absolutas e vendidas
como tópicos evidentes e indiscutíbeis, acostuman ser as menos realistas e as máis manipuladas; a pretensión da campaña antes descrita consiste precisamente na manipulación
da opinión pública con supostas evidencias que sirvan de cortina de fume das causas reais6. Só como exemplo, analicemos catro tópicos moi socorridos: 1) a “inestabilidade normativa”, 2) o problema dos promotores,
3) o papel dos Concellos e 4) o artigo
47 da Constitución Española.
1) A inestabilidade normativa. Entre os profesionais do sector, especialmente nos directivos das súas asociacións é un lugar común que as carencias legais e os continuos cambios
normativos provocan incerteza e son
causa principal tanto da desorde urbanística como do encarecemento da
vivenda e dos terreos industriais. A
realidade é exactamente ao revés: as
carencias e os cambios normativos,
non son causa, senón efecto e reflexo
dos problemas de fondo do urbanismo. Por outro lado, eses cambios case
sempre consisten en embarullar e fa14 terra e tempo outubro|novembro|decembro 2005

cer que se cambia, entretendo con aspectos técnicos e detalles, mentres se
garante que, no fondo, no substancial, todo siga igual e o substancial é
que responda ás directrices políticas
–neste caso as mesmas políticas causantes dos problemas que, supostamente, se pretenden arranxar. O caso
máis paradigmático son os anunciados con moito bombo como “paquetes de medidas” para abaratar a vivenda7. As consecuencias son sempre as
mesmas: máis elevación de prezos e
medidas liberalizadoras asociadas que
agravan o problema.
2) O problema dos promotores.
Entre os usuarios é tamén maioritaria
a opinión de que o problema fundamental son os promotores, asociados
inequivocamente a especuladores e
depredadores do territorio, nunha
extensión do concepto especulación
que opaca e encobre aos verdadeiros
especuladores. As medidas liberalizadoras e o grave problema da propiedade privada, irrestrita e sumamente
abusiva, dos terreos edificábeis, quedan así fóra, intencionadamente, da
atención pública, cando son factores
moitísimo máis importantes que as
actuacións, ás veces espurias, dos
promotores. Para ver o desenfoque
do problema, baste citar que a decisión sobre canto e onde se pode construír está fóra do ámbito de influencia dos promotores. Desde logo, se algún colectivo privado pode chegar a
ter influencia neste tipo de decisións,
este é o dos propietarios, xa que os
promotores soen mercar os terreos
cunha cualificación urbanística xa fixada. Centrar nos promotores resulta
un enfoque, moi fomentado desde os
medios de formación da opinión, sumamente estéril para a sociedade;
conduce os cidadáns, inclusive aos
ben intencionados e preocupados por
formarse unha idea correcta do que
está a pasar, a unha rúa sen saída.
3) O papel dos concellos. Resultan
habituais opinións nas que se achaca
toda a culpa aos Concellos: o problema
urbanístico en tal Concello, a alianza
entre o Concello e tal promotor... Evi-
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dentemente, a administración municipal como parte do proceso urbanístico,
ten, en moitos casos, grande responsabilidade. No entanto, centrar o problema nos Concellos resulta absolutamente desacertado. Vexamos:
a) Os Concellos non teñen capacidade para fixar a política económica
xeral, adoptar medidas neoliberais
nin de outro tipo, nin de lexislar sobre o urbanismo, limitándose a aplicar as normas que o Estado ou a Autonomía ditan;
b) No fondo, en última instancia,
quen decide canto e onde se pode
construír é a Xunta. As Directrices de
Ordenación do Territorio, as normas
para a elaboración dos P.X.O.M., así
como a aprobación de todo o Planeamento Xeral, é competencia exclusiva da Xunta. Autonomamente, sen
tutela autonómica, os Concellos só
poden decidir sobre cuestións secundarias como rasantes, axustes de aliñamentos, e outras cuestións irrelevantes para o tema que nos ocupa;
c) Falando con rigor e propiedade,
o único papel central que tiveron os
Concellos na desfeita urbanística foi a
pasividade, intencionada ou por falta
de medios, no exercicio da disciplina
urbanística e, por outro lado, desleixo
compartido coa Xunta, que ten tamén
competencias no asunto. Aínda máis,
aparte das competencias autonómicas, que son fundamentais, a Xunta
podería terse subrogado nas municipais, substituíndo ao Concello8.
4) O artigo 47 da Constitución Española. Cando se fala do problema da
vivenda, resulta moi habitual escoitar
citas ao artigo 47 da Constitución española que recolle:
“Art. 47.- Todos os españois teñen
dereito a gozar dunha vivenda digna e
axeitada. Os poderes públicos promoverán as condicións necesarias e as
normas pertinentes para facer efectivo este dereito,// regulando a utilización do solo de acordo co interese xeral para impedir a especulación.
A Comunidade participará nas
plusvalías que xenere a acción urbanística dos entes públicos”.

A manipulación é inmensa: por
un lado só se soe citar até as barras,
convertendo en descoñecida a segunda parte, evitando transmitir que a
propia Constitución define o que é
“especulación” e que constitúe mandato constitucional o adoptar medidas para evitala. En segundo lugar, ao
suprimirlle a segunda parte, a frase
“normas pertinentes” queda sen sentido. Evidentemente refírese a normas legais que eviten a especulación
e regulen o solo. Cando a política neoliberal, impulsada polo PP, está a
desregular o solo e suprimindo as
normas que poidan evitar a especulación, non resulta casual nin inocente
a ocultación dun texto de contido tan
claro e evidente. O PP, tan aparente e
falaz defensor, para o que lle convén,
da Constitución, estivo violentándoa
premeditadamente, e os seus voceiros ocultando tan evidentes infraccións do texto constitucional.
A campaña combinada, estatal e
galega, fixo un efecto case tan demoledor como a propia desfeita urbanística. Toda a actividade relacionada
coa construción e co urbanismo queda baixo sospeita dos sectores sociais
máis preocupados, pero sen asomar
por ningún lado, cando menos nos
medios masivos, unha análise fundada da situación, das súas causas e solucións. Como moito unha colección
de tópicos contraditorios, cando non
abertamente reaccionarios, relacionados co asunto, sen conformar ningunha teoría fundamentada capaz de
dar cabal razón da realidade.

As medidas
liberalizadoras e o grave
problema da propiedade
privada, irrestrita e
sumamente abusiva,
dos terreos edificábeis,
quedan así fóra,
intencionadamente, da
atención pública, cando
son factores moitísimo
máis importantes que as
actuacións, ás veces
espurias, dos
promotores
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CAUSAS REAIS DO PROBLEMA. A
causa fundamental e última da desfeita urbanística é a política xeral neoliberal, en todos os aspectos, e a incidencia e reflexo que estas políticas teñen nun país como Galiza. Ou, o que é
o mesmo, o papel que se lle quere facer
xogar a Galiza dentro da actual situación política de liberalismo, centralismo e reforzo das agresións ás nacións
sen Estado. Obviando este marco político, a situación resulta estraña e disparatada: problemas urbanísticos graves en Galiza cando se está a perder
poboación? Desde logo, non responde
a ningunha dinámica endóxena en
sentido estrito, pois practicamente todos os factores actuantes son ou ben
directamente esóxenos ou resultado
directo destas causas externas.
Imos enumerar as causas de fondo dos problemas urbanísticos nos
seguinte cinco apartados:
- A imposición e dominio da ideoloxía e política neoliberal.
- A influencia político-económica
dos EUA e do modo de vida americano.
- A inadecuación normativa estatal
e autonómica á realidade galega.
- O autoodio da sociedade galega.
- O abandono produtivo das terras.
A POLÍTICA NEOLIBERAL. O avance
do neoliberalismo en todos os ámbitos da política e da economía foi continuo neste período. Traduciuse no urbanismo nunhas tendencias desreguladoras e no predominio do beneficio
individual ou empresarial por enriba
da función social da propiedade e da
vertebración social. As expresións políticas e lexislativas do neoliberalismo
no campo do urbanismo son múltiplas
nas forzas políticas de ámbito estatal,
acentuadas até o paroxismo nos gobernos do Partido Popular no Estado.
Baste citar que a Lei Estatal 6/98 declara calquera tipo de solo como urbanizábel, coa única excepción daqueles
que teñan especial protección. Volve
así o principio, desaparecido desde o
franquismo, de que cada quen poida
urbanizar e construír onde lle conveña
16 terra e tempo outubro|novembro|decembro 2005

con tal de ter influenza na administración9. O paquete liberalizador do PP no
Estado e na Xunta deixou unha pegada de destrución irreversíbel no territorio e volveron a florecer as urbanizacións en lugares illados e inaxeitados10, tanto na costa como nos arredores das cidades, mentres a escalada
inflacionista parece non ter límite.
Houbo outros aspectos sumamente
negativos: a redución da participación
pública nas plusvalías, o reforzamento
até o paroxismo da propiedade privada, o incremento de plusvalías privadas, e un longo etcétera.
Por se algunha administración,
especialmente a local, tentase ofrecer
algunha resistencia aos principios liberalizadores ou, cando menos, pretendese suavizar os seus efectos, a lexislación trabou toda posibilidade de
intervención pública, áxil e a custos
razoábeis, sobre o mercado inmobiliario11. Por desgraza, as medidas acadaron o seu obxectivo, isto é deixar
actuar sen atrancos as forzas do mercado. No campo do urbanismo, do acceso á vivenda e dotación de terreos
industriais, no que a libre competencia foi sempre unha auténtica falacia,
resultou case suicida.
A totalidade deste paquete de medidas ultraliberais do PP, tanto estatais
como autonómicas, segue en vigor,
sen a menor modificación, e sen visos
de que se modifiquen substancialmente a curto prazo, a pesar da súa terríbel
e probada eficacia para destruír o territorio galego e seguir engrosando as
de por si xa elevadas plusvalías e o beneficio privado. Na campaña que estamos a padecer, non se critican estes
gravísimos feitos. Pola contra, asistimos ás tópicas descualificacións sobre
a falta de cultura urbanística dos cidadáns galegos, especialmente dos que
viven no rural. Abundan as disertacións sobre o seu apego á propiedade
e sobre a súa cultura de construír nela
o que necesitan. As máis abundantes
e requintadas análises, as do “feísmo”,
censuran sen piedade o suposto mal
gusto popular, a maioría das veces
simple carencia de recursos económi-
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cos destes sectores. Aos ben pensantes adaís do sistema e das políticas neoliberais parecen non preocuparlles
que se estrague a paisaxe con urbanizacións de elite e con campo de golf,
moito menos! O que non soportan é o
“mal gusto” popular. Xa que non queren nin poden criticar os graves feitos
que orixinan os problemas, pretenden
consolarse sentíndose posuidores da
verdade en termos de modas e gustos.
Claro que estragan o territorio e fan
aberracións urbanísticas os habitantes
do rural, pero na construción da súa
casa ou negocio para subsistir. Non
son eles os que fan urbanizacións de
elite estragando os arredores das cidades e a nosa costa12.
A INFLUENCIA DOS MODOS DE VIDA EUA. A influencia político-económica dos EUA e do modo de vida norteamericano, asociados ao liberalismo,
foi implantando o modelo disperso ou
de urbanización difusa, orixinando así
unha nova configuración dos asentamentos humanos. Este modelo, ideal
urbanístico dunha sociedade competitiva e de consumo de masas, ten os
seus eixes centrais, por un lado, nos
centros comerciais e de ocio convertidos en centros de vida, e, por outro, na
especialización funcional de cada ámbito territorial. Levado ao extremo, as
cidades e vilas desaparecen tal como as
coñecemos: substitúense por “urbanizacións” homoxéneas e monofuncionais illadas e centros comerciais e de
ocio deslocalizados e a desintegración
dos espazos de vida, traballo e ocio, a
segregación e perda de cohesión social,
a xeración de espazos marxinais e de
guetos, etc., son as consecuencias sociais. Un aberrante consumo de territorio, graves repercusións ambientais e
desorbitadas demandas de infraestruturas tanto en cantidade como en custo, van implícitos no modelo.
A influencia deste modo de ocupar o territorio ven de lonxe, pero na
actualidade cobrou unha forza enorme debido a que se ve moi favorecida
polo neoliberalismo. Esta combinación refórzase mutuamente incidindo

moi intensamente no urbanismo xeral, ben vía directa, ben polo seu referente como exemplo. Se se estragan os centros de vida tradicionais,
se se rebentan as localizacións urbanas, asentando centros comerciais en
calquera lugar que lle conveña á multinacional de torno, se se desprazan
ducias de milleiros de habitantes das
cidades a urbanizacións dislocadas
ou a concellos limítrofes, como se lles
pode exixir aos do rural que se manteñan concentrados nos núcleos?
As consecuencias son dramáticas
para todo o territorio, pero, outra vez,
as causas están invertidas e onde a
dispersión actual está asociada á cultura do “chalet”, basicamente unha tipoloxía asociada aos modos urbanos,
ben de residencia, ben de vacacións,
cultura dada por boa polo sistema13.
Isto provoca e reforza a diseminación
no rural, asentando edificacións en
lugares que deberían estar protexidos14. Por último, e como outro aspecto fundamental do problema, resulta decisivo citar que até o ano
2003 estaba en vigor o famoso “perigo de formación de núcleo” que, na
práctica, obrigaba e dispersar as edificacións ao permitirse construír en solo rústico pero de xeito espallado.
Unha aberración deste calibre foi unha obriga legal até hai só tres anos.

A causa fundamental e
última da desfeita
urbanística é a política
xeral neoliberal, en
todos os aspectos, e a
incidencia e reflexo
que estas políticas
teñen nun país como
Galiza

A INADECUACIÓN NORMATIVA.
A histórica e permanente falta de adecuación do marco normativo estatal á
realidade galega resultou, e aínda resulta, dramática. Tanto a lexislación
do solo como a sectorial con incidencia directa na Ordenación do Territorio (Costas, Augas Continentais, Infraestruturas...) ignora as características e condicións galegas, en cuestión
tan básicas como o soporte físico, a
estrutura da propiedade, o modelo de
asentamentos, a súa cantidade e a súa
tipoloxía. A casuística é variada, pero
cun común denominador: o sistema
de asentamentos galego foi sistematicamente ignorado pola normativa estatal. Así nos atopamos que mentres
en calquera outro lugar do Estado un
outubro|novembro|decembro 2005 terra e tempo 17
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grupo de casas, por pequeno que sexa, é recoñecido e respectado a efectos de liñas de protección de estradas,
infraestruturas enerxéticas, liña de
costas, etc., na Galiza son ignoradas.
Para a normativa estatal pasada e presente, todo o rural galego, incluídos
os núcleos, teñen a consideración de
“inexistentes”, desprezando tanto as
competencias exclusivas e excluíntes
da Comunidade Autónoma en ordenación do territorio e en urbanismo,
como os tímidos e contraditorios intentos lexislativos galegos15.
Esta falta de adecuación permanece nas Leis autonómicas que, en aspectos substanciais, son tan alleas á realidade galega como as propias Leis do
Parlamento Estatal. Poderiamos denominar a esta situación, o paradoxo do
97, pois foi neste ano cando o Tribunal
Constitucional ditou a sentenza
61/1997 na que recoñecía definitivamente, con carácter exclusivo e excluínte, a competencia autonómica en urbanismo. Abríase a porta, por fin, a
que a normativa se elaborase en Galiza, para Galiza, con total adecuación á
nosa realidade e ás nosas necesidades.
Aconteceu todo o contrario. A partir desta sentenza, a Comunidade Autónoma Galega, con maioría do PP, comezou unha carreira para demostrar
que esta competencia a exercía seguindo os ditados do Goberno do Estado e da central madrileña da súa forza política. A lexislación e a acción de
Goberno seguiron tan pouco adaptadas á Galiza como as existentes antes
da sentenza. Sen entrar en detalle de
18 terra e tempo outubro|novembro|decembro 2005

todas as disfuncións normativas, baste citar as Leis 9/2002 e 15/2004 de
Galiza, actualmente en vigor que pretenden retrotraer o rural galego ao ano
1957 (sic) e ignora total e absolutamente a parroquia como entidade de
prestación de servizos comúns e equipamentos deportivos, culturais, docentes ou doutra índole. Tan elevado é
o grao de inadaptación desta Lei Cuíña/Núñez Feijoo á nosa realidade que,
na práctica, declara extinguir todo o
rural galego e, en canto á parroquia,
simplemente nin a chega a citar.
Constitúe un principio xeral do
Dereito que non hai peor Lei do que
aquela que non se pode aplicar por
absoluta inadecuación á realidade
que trata de regular. As consecuencias de tales disparates xurídicos son
evidentes. Nos núcleos urbanos, a
normativa, moito máis mal que ben,
pódese cumprir, cando menos na
parte da disciplina urbanística relativa a licenzas de edificación. En boa
lóxica, o nivel de adecuación da edificación á normativa é moi elevado.
Canto máis baixamos de tamaño do
asentamento, especialmente cando
chegamos ao rural, a inadecuación resultou, e resulta, de tal calibre que cada quen tivo, e aínda ten, que facer o
que ben entenda, se pretende ter unha vivenda ou unha nave. Salvo honrosas excepcións, pasou o inevitábel:
co avance do individualismo e a rotura dos mecanismos de cohesión, as
aberracións floreceron sen control16.
O AUTOODIO. A colonización da sociedade galega e o autoodio xerado
nos cidadáns reflectiuse urbanisticamente no máis profundo desprezo do
propio e tradicional. Calquera novidade na tipoloxía edificatoria ou de
asentamento foi asumida acriticamente. Por disparatada e disfuncional
que resultase obxectivamente, toda
solución allea foi vista como a modernidade e o progreso; independentemente da aberración que supuxese,
considerada como liberadora do atraso e dos erros do pasado (ben brillante e coherente en termos xerais, por
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certo). Claro que hai que adaptarse ás
novas técnicas, materiais e condicións
de habitabilidade e servizos, incorporando as melloras axeitadas, pero o
que sucedeu desde xa hai décadas, e
segue a suceder, nada ten que ver con
estas melloras nin coa liberdade de
deseño. Máis ben foi avidez no estrago irracional e sañudo das solucións
tradicionais e ben probadas tanto a
nivel construtivo como de asentamentos. Certos sentimentos, neste
caso o autoodio, poden chegar a estes
extremos de irracionais e destrutivos.
Este aspecto psicosocial resultou
dunha evidencia aterradora durante
moitos anos. Para os que coñezan as
súas correlacións lingüísticos, resulta
moi doado buscar todas as exemplificacións necesarias. Hoxe en día parece que remitiu, pero máis asociado a
gustos polo antigo e a tutela patrimonial que á defensa dos valores propios. Por outro lado, cando a desfeita
resultaba case irreversíbel, a Lei
9/2002, veu prohibir o feroz estrago
patrimonial, aínda que dun xeito bastante falto de concreción. Falta por
ver a eficacia de medidas que só actúan coercitivamente sobre as consecuencias, se paralelamente non se dá
superado o problema social de fondo.
O ABANDONO PRODUTIVO DAS
TERRAS. A traumática reconversión
de sectores produtivos vinculados á
terra, na maioría dos casos simple
abandono forzoso, converteu a pertenza de terras nunha carga pola súa
total desvalorización como elemento
produtivo ou potencialmente produtivo. Así, as terras só podían ter unha
saída, a do pretendido terreo edificábel, servisen ou non para tal fin. Tan
evidente e dramática resulta a situación que, no Avance das Directrices
de Ordenación do Territorio de 2005
da Xunta do PP, como non tiñan ningunha proposta produtiva realista para a maioría das terras, resaltan o seu
valor como terreos edificábeis, supoñemos que para reforzar a tendencia
ao estrago universal e para contentar
os propietarios que viron como as sú-

as terras deixaron de ter o máis mínimo valor produtivo. O documento recolle este suposto valor, na versión residencial ou industrial, inclusive para
zonas moi distantes dos centros de
demanda edificatoria. O que obxectivamente é unha gravísima patoloxía
xerada polo abandono forzoso da produción agrogandeira, pretendeu convertela o PP nunha característica positiva disparatada e irreal.
Este abandono, combinado coa
vaga neoliberal e a inadecuación normativa, converteu os tímidos intentos, cando os houbo, da Administración Local ou Autonómica de pór un
pouco de orde e limitar a edificación
incontrolada, nun auténtico “pór
comportas ao mar”, revelándose dunha ineficacia aterradora.

A traumática
reconversión de
sectores produtivos
vinculados á terra, na
maioría dos casos
simple abandono
forzoso, converteu a
pertenza de terras
nunha carga pola súa
total desvalorización
como elemento
produtivo ou
potencialmente
produtivo

CONCLUSIÓNS
– Podería pensarse que hai actuacións urbanísticas moi ben pensadas
e adaptadas, que hai sectores sociais
cunha sensibilidade fóra de dúbida.
Certo é, pero, cando falamos de ordenación do territorio e do urbanismo,
as accións minoritarias, por moi brillantes que sexan, non son quen de
inverter a tendencia xeral, cando menos a curto prazo.
– Só a vertebración xeral (social,
legal e administrativa), a normativa
acaída, a asunción maioritaria e as actuacións administrativas e punitivas
sostidas, eficaces e coherentes poden
mellorar a situación.
– As consecuencias da vaga de estrago que estamos a padecer van ser
duradeiras: a expulsión de certas cidades de sectores sociais bastante homoxéneos, as urbanizacións ciscadas no
entorno das cidades e na costa, a localización de casas individuais nos sitios
máis inaxeitados por non falar da súa
tipoloxía, os dislocados e mal localizados centros comerciais e de ocio substituíndo o tecido urbano e mudando os
hábitos..., son fenómenos que tardarán tempo en corrixirse e, polo tanto,
hai que comezar canto antes, cando
menos para que a deterioración non
sexa xa totalmente irreversíbel.
outubro|novembro|decembro 2005 terra e tempo 19

M/Terra e Tempo 136

31/5/07

17:12

Página 20

Economía

a capacidade da Administración de
intervención no mercado do solo,
exercicio firme, sostido e ecuánime
da disciplina urbanística e medioambiental... En síntese: a aplicación dos
principios progresistas en urbanismo,
urbanismo respectuoso co territorio,
un urbanismo ao servizo da sociedade, urbanismo pensado e feito desde
Galiza sen submisión a normas alleas
feitas para realidades sumamente diferentes, lexislación urbanística que
recolla estes principios ■
– A batalla entre a tradición, a
sustentabilidade, a defensa e a vertebración do territorio, a integración e
cohesión social, o interese público, as
competencias da Xunta e a adecuación normativa á realidade galega,
fronte ao neoliberalismo, a colonización, o beneficio espurio, o desprezo
ao territorio, o individualismo exacerbado e a submisión aos ditados
alleos, líbrase con toda intensidade e,
até agora, co Goberno do PP, o resultado estaba sendo desastroso para os
intereses nacionais.
– Coñecer as causas reais do problema constitúe un primeiro paso difícil, pero imprescindíbel, se pretendemos inverter a tendencia. O resto
sería bastante doado cunha acción
decidida da Xunta e, nesta instancia,
que agora debería ser proclive, a batalla preséntase con perspectivas dubidosas. Entre outros factores, non
aparenta que se teña superado, cando menos cun mínimo de clareza e
homoxeneidade que resulte operativo, este paso previo de enfocar as
causas reais. Tempo haberá de comentar a evolución.
– Legal e politicamente as liñas de
actuación parecen evidentes: exercicio firme das competencias estatutarias actuais e ampliación das mesmas,
paquete normativo de Directrices de
Ordenación do Territorio, Modificación da lexislación Urbanística, Circulares… A orientación debe ser clara:
adecuación á realidade galega tanto
no rural como no urbano, desmontaxe das medidas neoliberais, recuperar
20 terra e tempo outubro|novembro|decembro 2005
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Lémbrense os edificios de alturas desproporcionadas da Obra Sindical ou do Instituto Nacional da Vivenda, as barriadas de
“casas baratas”, a edificación de inmóbeis
de 4 ou 5 andares nas aldeas por parte das
Caixas de Aforros, ou a case sempre conflitiva aprobación polo Consello de Ministros dos famosos Planos Parciais de Polígonos de Vivendas, as máis das veces descontextualizados e carentes dos máis mínimos servizos e que só respondían aos
intereses dos propietarios.
A nivel autonómico, este ciclo encetouse
coa LASGA do 85. O último e agónico fito nesta tímida tendencia de certa recondución e mellora foi a Lei de Ordenación
do Territorio do 95. A pesar de que fixaba para 1996 a elaboración das fundamentais Directrices de Ordenación do Territorio, ferramenta que podía dar sentido
a todo o proceso e sentar as bases dun urbanismo racional, aínda no 2006 non están feitas; claramente, a preocupación pola mellora do urbanismo xa desaparecera
e a aprobación da L.S.G. no 97 tivo unha
relevancia menor.
Lémbrese que o Alcalde nacionalista de
Cangas puxo en marcha unha campaña de
derribamentos de edificacións ilegais na
costa que foi freada explicitamente pola
Consellaría de Ordenación do Territorio
pola vía de abocarse as competencias municipais nos casos de infraccións graves.
Declaracións literais da Conselleira: nesa
intervención tamén achacou os problemas
urbanísticos á falta de cultura e preparación dos Concellos, pero nin unha palabra
sobre as políticas e as medidas adoptadas
polo Partido Popular no Estado ou en Galiza, o que, de non ser un sorprendente “lap-
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sus”, demostraría unha preocupante coincidencia de fondo.
Por exemplo, na formación dos prezos finais, escóitanse e lense verdadeiras banalidades, cando non opinións intrinsecamente contraditorias. O seu estudo, aparte do
apuntado neste artigo, podería ser obxecto
dunha análise por si mesma.
O urbanismo é complicado e opaco só cando se quer que sexa así. Non existe ningunha razón obxectiva para que non poida
existir unha elevada transparencia.
Paquetes de medidas, normalmente urxentes, que só serven para modificar a lexislación pola porta falsa no sentido que marque
á política dominante. As últimas do Partido
Popular reforzaron a política neoliberal.
Practicamente ningún destes paquetes tivo
realmente a vontade pretendida; sirva como exemplo as do 96 que, agás de rebaixar
a participación pública nas plusvalías de
15% a 10%, creou expectativas de maior beneficio e, en consecuencia, potenciou a retención e a especulación do solo. Poucos
anos despois, víronse claramente os seus
efectos: espiral alcista e máximos beneficios
para os propietarios de terreos edificábeis.
Véxase a Lei 9/2002, entre outros os artigos 85, 96, 215 e 230. Resultan tan evidentes que cando alguén, que se supón
que os coñece, persevera en sinalar os
Concellos como grandes responsábeis, só
pode deducirse a súa má intención e o seu
fin manipulador. Como se veu na nota (3),
si que se exerceron estas competencias
para frear as actuacións de Concellos dispostos a impor disciplina.
Aparentemente e na súa literalidade ese
aspecto ten difícil aplicación en Galiza, sobre todo polo tamaño das propiedades, pero como concepción de fondo é tremendamente significativa; cando parecía ben establecido o principio de que só se pode
construír nos terreos aptos para este fin e
era a sociedade, a través da Administración, a que determinaba se eran aptos ou
non, a Lei 6/1998, veu a resucitar a posibilidade de edificar en calquera lugar a interese e iniciativa da propiedade; chegou a
tentar impedir que os Concellos puidesen
decidir que terreos non eran edificábeis. A
desfeita posterior era inevitábel, pois este
principio partidario, si que se aplicou por
parte de concellos e da Xunta do PP.

As previstas no P.X.O.M. de Sanxenxo,
aprobado en Marzo de 2003, de xeito bastante anómalo por certo, resultan paradigmáticas. Urbanizacións ciscadas no medio
dos montes con boas vistas, feitas á medida da propiedade.
11
A Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galiza impide
na práctica, especialmente no artigo 109 e
concomitantes, que ningún Polígono Público poida tramitarse e construírse nun prazo
menor a seis ou sete anos, restando toda
axilidade e inutilizando a intervención pública no mercado do solo. Por outro lado a
Lei 6/1998 fixou uns criterios de valoración
dos terreos que, para os terreos urbanos, resultan, a través dos Xurados de Expropiación, bastante máis elevados que os de mercado; as posibilidades de actuación da Administración para urbanizar novas rúas en
solo urbano consolidado ou de expropiar
para polígonos de vivendas ou industriais víronse tremendamente minguados. Se a Xunta ou algún Concello utilizase masivamente
esta vía, vería tremendamente limitados os
recursos que podían dedicar a outros fins.
12
Por outro lado, o individualismo asociado
ao neoliberalismo si que calou con intensidade en certos segmentos da sociedade galega, pois a demanda de satisfacción individual de infraestruturas e servizos, de
custos disparatados coa actual dispersión
de urbanizacións e vivendas, prima sobre a
satisfacción con servizos colectivos e comúns. O xa tan clásico e insostíbel paradoxo do liberalismo: beneficio individual e
privado e desvío de custos para o tan deostado sector público e colectivo.
13
Véxanse os datos como exemplos de bo
gusto e de calidade que aparecen, por
10

Constitúe un principio
xeral do Dereito que
non hai peor Lei do que
aquela que non se
pode aplicar por
absoluta inadecuación
á realidade que trata
de regular
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exemplo, nos suplementos semanais dos
xornais de maior tirada de Galiza. En
grande parte dos ”chalés” analizados, os
valores que se resaltan son a alta calidade
ambiental da localización e as solucións tipolóxicas e construtivas. Estas solucións,
na maioría dos casos, son totalmente alleas ás tradicionais da zona. A extensión
masiva e traducida ao gusto popular destes supostos “bos exemplos” é exactamente o que estamos a padecer por case toda
Galiza: localizacións inaxeitadas por atentaren aos valores medioambientais e tipoloxías alleas e estrañas. Salvo que quen
propón estes paradigmas pense que só poden intervir no territorio os adornados co
bo gusto, virtude de vidrosa definición, os
exemplos propostos e a desfeita colectiva
van intimamente asociados. Parece latexar debaixo destes exemplos a idea de
que con elitismo e modos selectos, o estrago das áreas de valor ambiental e paisaxístico non é un grave problema.
14
Dispersión da que son axentes, tanto os
tradicionais habitantes do rural e da costa
como os urbanos que edificaron nestes ámbitos. En moitos casos, estes hábitos urbanos foron introducidos por estes últimos.
15
As disfuncións e inadecuacións normativas do pasado recente e actuais son tan
abundantes que a súa descrición levaría
unha extensa monografía. A nivel de competencias, a suposta exclusividade en Ordenación do Territorio da Comunidade
Autónoma queda en papel mollado ante a
normativa sectorial creando casos como os
núcleos tradicionais de séculos de antigüidade que “non existen” en aplicación touticeira da Lei de Costas (caso Loira, en Marín, entre outros moitos). Se nos atemos á
lexislación urbanística específica, aparte
do disparatado e xa citado “perigo de formación de núcleo”, temos abondosos
exemplos. Citemos algúns:
- atendendo ao teor literal do art. 13.1 e 24.1
da Lei 9/2002 de Galiza, todos os núcleos rurais da inmensa maioría do territorio galego
que deixaron de ter unha existencia vinculada ao sector agrogandeiro ou pesqueiro,
deixarían de ser núcleos rurais, pasando a
categoría de inexistentes como Loira.
- os trámites e documentación exixidos leva
a que a aprobación dun Plano Xeral dun
Concello con certa complexidade se demo-
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re, como mínimo, 4 anos e, ás veces máis
tempo que o período de vixencia nominal.
- a tramitación dos Polígonos que contempla a mesma Lei non ten en conta para
nada a división da propiedade, aparecendo uns prazos absolutamente irrealizábeis e unhas tramitacións tediosas, cando non imposíbeis. O que poña nos
PXOM en canto a prazos é papel mollado, así como o que pretenda a Administración en canto á dotación de solo residencial ou industrial.
- prima os terreos máis especulados, ou sexa,
o solo urbano consolidado, en detrimento
dos que teñen participación pública nas
plusvalías e máis gravames para os propietarios. Os núcleos rurais, aparte da súa cativeza e contradición conceptual, teñen unha revalorización nas zonas de alta presión edificatoria, contraria á súa propia definición.
- en tan só 20 anos pasamos pola prohibición total (nunca respectada) de construír
fóra do urbano (normativa estatal anterior a LASGA do 85), á permisividade case total en calquera tipo de solo, para,
desde inicios do 2003, volver á prohibición total fóra do urbano e dos núcleos
rurais (entendidos de xeito moi restritivo
como xa vimos).
- imposibilidade de dotar de terreos industriais con razoábel axilidade e ilegalización
práctica dos asentamentos existentes.
16
De feito, se algún lugar no que houbo algunha presión edificatoria se mantivo minimamente desde o punto de vista urbanístico, foron aqueles, escasísimos, nos que
perduraron os mecanismos comunitarios
de determinar onde e como se podía construír. Nos demais, a desfeita foi inevitábel e
maiúscula. Evidentemente, non resulta razoábel nin eficaz exixir a ningún goberno
local que aplique con entusiasmo unha normativa que nin el mesmo entende nin comparte. Resulta un caso criticábel, pero entendíbel, de resistencia pasiva a unha normativa de difícil ou imposíbel aplicación. O
que resulta moito máis preocupante son os
fenómenos de desviación de poder ben coñecidos, ás veces delituosos, que se pretenden encubrir coa inadecuación normativa,
como pasar da discrecionalidade á arbitrariedade ou permitir actuacións das que son
conscientes que nunca se poderían realizar
baixo ningunha norma, entre outras.
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“Criterios de sustentatiblidade”
Contrapóñense como criterios
de sustentabilidade: fronte aos problemas derivados da dispersión, ó
compacto; da especialización, a
complexidade; da segregación, a integración e a cohesión sociais.
O modelo de asentamentos dispersos ou de urbanización difusa, totalmente alleo á nosa tradición que,
independentemente do número de núcleos, tendían a ser compactos, adaptados ao territorio e con continuidade
espacio-temporal, está asociado á influencia política, económica e cultural
neoliberal e aos modos de vida norteamericanos, caracterizado por:
– Configurar localizacións difusas e
dispersas así como enclaves urbanizados especializados e segregados con manifestación das desigualdades socioeconómicas. Esta
dispersión exixe un grande consumo de solo, habitualmente o periférico ás cidades e vilas ou de grande valor ambiental ou paisaxístico,
e de recursos para os servizos e
dotacións, á vez que encarece, de
xeito exponencial, o custo deles.
– Producir unha nova configuración urbana no entorno dos centros comerciais e de ocio, enclaves superespecializados, dis-

persos pero interdependentes,
creando un tecido periférico
con grande consumo de espazo,
graves repercusións ambientais
e grandes demandas de infraestruturas (accesos, aparcamentos, redes, etc.).
– Repercutir na comunidade o encarecemento xerado por este
modelo difuso en infraestruturas,
dotacións e servizos, provocando un beneficio privado ilexítimo
por revalorización duns terreos
que case nunca deberon ter ese
destino edificatorio, beneficio
que se agrava e agranda pola cativeza na aplicación dos mecanismos previstos da participación pública nas plusvalías.
– Xerar segregación e exclusión
sociais e perda da cohesión pola especialización de espazos e
a desaparición da funcionalidade do público e común, convertendo a sociedade nunha amalgama de grupos heteroxéneos
dos que os máis desfavorecidos
levan a peor parte.
Pola contra, un urbanismo sustentábel atende a obxectivos como:
– Seguir modelos de asentamentos
europeos compactos fronte aos

–

–

–

–

–

dispersos e monofuncionais anglosaxóns, con maiores densidades e ocupacións, aproveitando
as infraestruturas e dotacións
existentes e optimizando os recursos e investimentos.
Ocupar espazos de calidade ambiental axeitada para a edificación con exquisito respecto polos elementos naturais, paisaxísticos, culturais, a diversidade
biolóxica e as potencialidades
produtivas do solo.
Rehabilitar o patrimonio arquitectónico e o parque edificado
para evitar a súa obsolescencia
e a deterioración dos asentamentos tradicionais.
Asentar vivendas de distintos tipos e réximes nunha mesma localización que conduzan á integración social, evitando a exclusión
e os grandes conxuntos homoxéneos e desestruturantes.
Integrar as zonas e usos do solo
nos espazos de vida, traballo e
ocio, superando a desintegración
da vida persoal, social e laboral.
Facer urbanismo desde a perspectiva do interese xeral e non
condicionados polos intereses
de propietarios e empresas.

Pola calidade e precisión do texto non nos resistimos a inserir a recensión de parte dun artigo moi recente no que, desde unha óptica da sustentabilidade, se
describe a situación urbanística, as súas causas e solucións. Alternativamente e coas mesmas consecuencias e solucións, poderiamos lembrar as características da
construción e dos asentamentos galegos, pero parécenos moi clarificador a coincidencia do contido básico do artigo coa base tradicional galega, e así poderemos
contrastar como, antes de utilizarse este concepto de sustentabilidade, a tradición urbanística galega xa o tiña incorporado na práctica real de xeito ben acaído.
Este artigo, de fácil lectura, así como outros moitos do mesmo tipo, está publicado nunha revista especializada. Curiosamente é case imposíbel atopar nada
semellante nun medio de difusión masivo galego dentro da campaña que antes descríbimos.

FONTE: “Urbanismo y vivienda. La interrelación de las políticas del suelo y Vivienda”. Revista de Derecho Urbanístico, nº 219, xullo - agosto 2005, Autor: ALLI
ARANGUREN, Juan Cruz, Profesor da Universidade de Navarra, Experto en Dereito Urbanístico e ex Presidente da Comunidade Foral de Navarra.
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Tal como éramos

O escándalo radical

Pasolini no Monte Testaccio, outono do 1961

PIER PAOLO PASOLINI
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O ano pasado cumpríronse 30 anos do
asasinato do escritor e cineasta
italiano Pier Paolo Pasolini. É, sen
dúbida, un dos principais autores
italianos do século XX. Comunista,
católico e homosexual, resultaba
molesto a moitos sectores. A súa
morte, atribuída en 1975 a un rapaz
novo, Giuseppe Pelosi, quen estivo por
este motivo moitos anos no cárcere,
fica aínda sen aclarar. Tras as
declaracións deste nun programa da
estatal RAI-3, o seu avogado reabriu o
caso. Todo apunta a unha conxura
política tal como denunciara no seu
día, entre outros, a xornalista Oriana
Fallaci. Dous días despois do seu
asasinato, ía pronunciar un discurso
perante o Partido Radical. A súa
inesperada morte converteu este
texto no seu testamento político. As
que eran preocupacións constantes da
súa vida e obra aparecen aquí cunha
claridade nidia: A denuncia da
homologación cultural e o cambio que

se estaba a producir na natureza dos
italianos por obra dos medios de
comunicación e o consumismo
exasperado. A pugna por unha
alteridade, un outro xeito de entender
a vida e a cultura, fronte ao cambio
irreversíbel que está a mudar a humanidade. O berro contra os intelectuais
acomodados, entregados á fe
progresista e á marxe dos problemas
sociais. O anuncio, en fin, dunha nova
“trahison des clercs” en alusión á
obra deste título de Julien Benda,
quen propoñía a tarefa intelectual
como algo independente das paixóns
temporais, nomeadamente da política.
A análise feita por Pasolini hai trinta
anos ten hoxe, se cabe, máis vixencia
aínda, porque o que daquela tiña
moito de prospección ou, se se me
permite, de profecía, é agora
realidade tanxíbel.

MARICA CAMPO (tradutora)
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En primeiro lugar, querería
xustificar a miña presenza. Non estou
aquí en calidade de radical. Non estou
aquí como socialista. Non estou aquí
como progresista. Non estou aquí como marxista que vota polo PCI (Partido Comunista Italiano) e que depositou a súas esperanzas na nova xeración de comunistas. Que acredita na
xeración de comunistas polo menos
como acredita nos radicais. É dicir,
con esa dose de vontade e irracionalidade e talvez algo de arbitrariedade
que permiten desprazar –un pouco
escoitando a Wittgenstein– a realidade para razoar libremente. Por exemplo, o PCI oficial declara que acepta,
sine die, a praxe democrática. Daquela, eu non debería dubidar. Por descontado, o PCI non se refire con iso á
praxe democrática codificada e
convencionalizada polo uso durante
os últimos tres decenios, senón que
se refire, sen lugar a dúbidas, á praxe
democrática entendida na pureza orixinal da súa forma. Dito con outras
palabras, do seu pacto formal.
Polo que atinxe á relixión laica da
democracia, sería unha autodegradación sospeitar que o PCI se refira á democraticidade dos demócrata-cristiáns; e non se pode interpretar tampouco que o PCI se refira á democraticidade, por exemplo, dos radicais.
PRIMEIRO PARÁGRAFO
A) As persoas máis adorábeis son
as que non saben que teñen dereitos.
B) Son tamén adorábeis as persoas que, aínda sabendo que teñen de-

reitos, pretenden o contrario e renuncian a eles.
C) Son bastante simpáticas as persoas que loitan polos dereitos dos demais (sobre todo por aqueles que non
saben que teñen dereitos)
D) Na nosa sociedade existen explotados e explotadores.
Pois moi ben, peor para os explotadores.
E) Existen intelectuais, intelectuais comprometidos, que consideran
deber propio e dos mais informar as
persoas adorábeis, que non o saben,
que teñen dereitos; incitar as persoas
adorábeis que saben que teñen dereitos pero que renuncian a eles para que
non renuncien a eles; empurrar a todo
o mundo a sentir o pulo histórico de
loitar polos dereitos dos outros; e, por
último, considerar fóra de toda discusión e controversia o feito de que, entre explotados e explotadores, os infelices son os explotados.
Entre estes intelectuais que desde
hai máis dun século adoptaron un papel semellante, nos últimos anos distinguíronse grupos particularmente
obstinados en facer do tal papel un
papel extremista. Así pois, refírome
aos extremistas, aos novos e aos vellos aduladores. Ditos extremistas
(querería ocuparme só dos mellores)
estabelecen como obxectivo primario
e básico o de difundir entre a xente,
eu diría apostolicamente, a conciencia dos dereitos da persoa. Fano con
determinación, rabia, desesperación,
paciencia optimista ou impaciencia
dinamitada, segundo os casos (...)

Desde este punto de
vista, as perspectivas do
capital son de cor rosa.
As necesidades creadas
polo vello capitalismo
semellábanse moito as
necesidades primarias.
As necesidades que o
novo capitalismo pode
crear son perfectamente
inútiles e artificiais

SEGUNDO PARÁGRAFO. Desobedecendo a distorsionada vontade dos
historiadores e dos políticos de profesión, ademais da das feministas romanas –vontade que me tería confinado
en Elicona exactamente como os mafiosos en Ustica- unha noite deste verán, participei nun debate político
nunha cidade do Norte. Tal e como
adoita acontecer, un grupo de rapaces
quixo continuar o debate pola rúa, na
cálida velada chea de cantos. Entre estes rapaces atopábase un grego. Que
outubro|novembro|decembro 2005 terra e tempo 25
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Pier Paolo Pasolini diante da tumba de Antonio
Gramsci no cemiterio católico de Roma no 1961
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era, precisamente, un deses extremistas marxistas “simpáticos” dos que falaba. Sobre o fondo de plena simpatía
afloraban os máis visíbeis defectos da
retórica e a subcultura extremista. Era
un “adolescente” un tanto desleixado
no vestir, mesmo me atrevería a dicir
un pouco pillo, pero, ao mesmo tempo, tiña unha barba de auténtico pensador, oscilando entre Menippo e
Aramis; mais o cabelo, longo até o
ombreiro, corrixía a función xestual e
grandilocuente da barba, cun aquel
exótico e irracional, unha alusión á filosofía brahmánica, á inxenua altiveza gurumparampara. O mozo grego
vivía a súa retórica na más completa
ausencia de autocrítica. Ignoraba que
posuía estes sinais tan visíbeis e por
iso era adorábel, o mesmo que as persoas que non saben que teñen dereitos... Entre os seus defectos tan candidamente vividos, o máis grave de
todos era, sen dúbida, esa vocación
por difundir entre a xente (“amodo,
sen présas” dicía, para el a vida era
unha cousa longa, case sen fin) a conciencia dos seus dereitos e a vontade
de loitar por eles. Pois ben, velaí a
enormidade, tal e como a entendín
nese estudante grego, encarnada na
súa persoa inconsciente. A través do
marxismo, o apostolado dos mozos
extremistas de orixe burguesa –o
apostolado a prol da conciencia dos
dereitos e da vontade de realizalosnon é máis que a rabia inconsciente
do burgués pobre contra o burgués rico, do burgués novo contra o burgués
vello, do burgués impotente contra o

burgués potente, do pequeno burgués
contra o gran burgués. É unha guerra
civil inconsciente –disfrazada de loita
de clases– dentro do inferno da conciencia burguesa. (Insisto, estou falando de extremistas, non de comunistas). As persoas adorábeis que non saben que teñen dereitos, ou as persoas
que o saben pero renuncian –nesta
guerra civil disfrazada– revisten unha
coñecida e antiga función, a de seren
carne de canón. Con hipocrisía inconsciente, estes son utilizados, en
primeiro lugar, como suxeitos dun
transfert que libera a conciencia do
peso da envexa e do rancor económico, e, en segundo lugar, son lanzados
por burgueses novos, pobres, incertos
e fanáticos, como un exército de parias “puros”, en loita inconscientemente impura, precisamente contra
os burgueses vellos, ricos, auténticos
e fascistas.
Entendámonos, o estudante grego que tomei como símbolo, tamén
el era, a todos os efectos (agás verbo
dunha feroz verdade) un “puro”
como os pobres. E esa “pureza” debíase precisamente ao radicalismo
que había nel.
TERCEIRO PARÁGRAFO. É hora de
dicilo: os dereitos dos que estou a falar son os “dereitos civís” que, á marxe dun contexto estritamente democrático, tal como podía ser un ideal de
democracia puritana en Inglaterra ou
en Estados Unidos –ou ben laica en
Francia– adquiriron unha cor clasista.
A italianización socialista dos “derei-
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tos civís” non podía fatalmente (historicamente) facer outra cousa que vulgarizarse. De feito, o extremista que
ensina aos mais a ter dereitos, ¿que está a ensinar exactamente? Ensina que
hai que pretender a mesma felicidade
que a dos explotadores. O resultado
que se consegue dese xeito é unha
identificación, no mellor dos casos unha democratización no senso burgués.
A traxedia dos extremistas consiste en
ter provocado unha regresión nunha
loita que eles definen verbalmente como revolucionario-marxista-leninista,
nunha loita civil vella como a burguesía, esencial para a existencia mesma
da burguesía. A realización dos dereitos non fai máis que ascender a quen
os obtén ao grao de burgués.
CUARTO PARÁGRAFO. ¿En que senso a conciencia de clase non ten nada
a ver coa conciencia dos dereitos marxistizados? ¿En que senso o PCI non
ten nada a ver cos extremistas (aínda
que ás veces a través da vella diplomacia burocrática os chama ao seu
seo, por exemplo, tal e como fixo ao
codificar o Sesenta e oito na liña da
resistencia)? É bastante simple, mentres que os extremistas loitan polos
dereitos civís marxistizados pragmaticamente, en nome, tal e como dixen, dunha identificación final entre
explotado e explotador, os comunistas, pola contra, loitan polos dereitos
civís en nome dunha alteridade. Alteridade (non simple alternativa) que
pola súa mesma natureza exclúe toda
posíbel asimilación dos explotados
cos explotadores. A loita de clases foi
até o de agora unha loita a prol do
predominio dun outro xeito de vida
(citando de novo a Wittgenstein potencial antropólogo), é dicir, doutra
cultura. Tanto era así que as dúas clases en loita eran tamén -¿como o diría
eu?- racialmente distintas. E en realidade ségueno a ser basicamente. En
plena idade do consumo.
QUINTO PARÁGRAFO. Todos saben
que os “explotadores” cando (a través
dos “explotados”) producen mercado-

ría, producen en realidade humanidade (relacións sociais). Os “explotadores” da segunda revolución industrial
(chamada tamén consumismo, é dicir, grandes cantidades, bens superfluos, función hedonista) producen
nova mercadoría, así que producen
nova humanidade (novas relacións
sociais). Agora ben, durante os case
dous séculos da súa historia, a primeira revolución industrial produciu
sempre relacións sociais modificábeis. ¿Cal é a proba? A proba é a certeza substancial da modificabilidade
das relacións sociais naqueles que loitaban en nome da alteridade revolucionaria. Eles endexamais propuxeron nin á economía nin á cultura do
capitalismo unha alternativa, senón,
precisamente, unha alteridade revolucionaria. Alteridade que debería
modificar radicalmente as relacións
sociais existentes, é dicir, antropoloxicamente falando, a cultura existente. No fondo, a “relación social” que
se encarnaba na relación entre o servo da gleba e o señor feudal, non era
moi distinta da que se encarnaba na
relación entre o obreiro e o patrón da
industria. E, en calquera caso, trátase
de “relacións sociais” que se teñen demostrado igualmente modificábeis.
Mais, ¿e se a segunda revolución industrial –a través das novas e inmensas posibilidades que ofrece– producise de agora en diante “relacións sociais” inmodificábeis? Esta é a gran e
talvez tráxica pregunta que hai que se
facer. E nisto consiste en definitiva a
burguesización total que está a ter lugar en todos os países capitalistas,
definitivamente en Italia. Desde este
punto de vista, as perspectivas do capital son de cor rosa. As necesidades
creadas polo vello capitalismo semellábanse moito as necesidades primarias. As necesidades que o novo capitalismo pode crear son perfectamente inútiles e artificiais. Velaquí porqué, a través delas, o novo
capitalismo non se limitaría a cambiar historicamente un tipo de home,
senón a humanidade mesma. Cabe
engadir que o consumismo pode cre-

O maior e peor perigo
que nos axexa,
especialmente a nós os
intelectuais, nun futuro
próximo: unha nova
“trahison des Clercs”, un
novo claudicar perante o
feito consumado, un novo
réxime mesmo como
nova cultura e nova
calidade de vida
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Pasolini con Silvana Mangano na rodaxe da
película Edipo Rei

ar “relacións sociais” inmodificábeis,
ora creando, no peor dos casos, no
canto do vello clérigofascismo un novo tecnofascismo (que podería realizarse só coa condición de que se lle
chamase antifascismo), ora creando
como contexto da súa propia ideoloxía hedonista un contexto de falsa
tolerancia e de falso laicismo, de falsa realización, é dicir, dos dereitos civís, que en realidade é o máis probábel. En ambos os dous casos, o espazo para unha auténtica alteridade revolucionaria reduciríase á utopía ou á
lembranza. Reducindo dese xeito a
función dos partidos marxistas a unha función socialdemócrata, mesmo
completamente nova desde o punto
de vista histórico.
SEXTO PARÁGRAFO. Querido Pannella, querido Spdaccia, queridos amigos radicais, pacientes con todo o
mundo coma santos, e tamén comigo.
A alteridade non está só na conciencia
de clase e na loita revolucionaria mar-
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xista. A alteridade existe tamén por si
mesma na entropía capitalista. É aí onde goza (ou mellor dito, sofre, e a miúdo sofre horribelmente) o seu carácter concreto, a súa factualidade. O que
é, e o que existe nisto, son dous datos
culturais. Entre ditos datos existe unha relación de prevaricación, a miúdo
horríbel. Transformar a súa relación
nunha relación dialéctica é precisamente a función, até o momento presente, do marxismo. Relación dialéctica entre a cultura da clase dominante
e a cultura da clase dominada. Dita relación dialéctica non seguiría sendo
posíbel se a cultura de clase desaparecese, se eliminase o se abrogase, como
decides vós. É por iso polo que hai que
loitar para conservar todas as formas
alternas e subalternas da cultura. É o
que fixestes vós durante todos estes
anos, especialmente nos últimos anos.
E conseguistes atopar formas alternas
e subalternas de cultura en todas partes, no centro da cidade e nos recunchos máis afastados, máis mortos,
máis pouco frecuentados. Non tivestes ningún respecto humano, nin ningunha falsa dignidade e non vos abaixastes a ningunha chantaxe. Non tivestes medo nin de rameiras nin de
recadadores, nin tampouco –todo hai
que dicilo– de fascistas.
SÉTIMO PARÁGRAFO. Os dereitos
civís son basicamente os dereitos dos
demais. Ora ben, dicir alteridade é
enunciar un concepto case ilimitado.
Na vosa afabilidade e na vosa intransixencia, non fixestes distingos. Comprometístesvos até a fin por toda alteridade posíbel. Pero hai que facer unha observación. Existe unha alteridade que atinxe á maioría e outra que
atinxe ás minorías. O problema que
incumbe á destrución da cultura da
clase dominada, como eliminación
dunha alteridade dialéctica e ameazante é un problema que atinxe á
maioría. O problema do divorcio é un
problema que afecta á maioría. O problema do aborto é un problema que
afecta á maioría. De feito, os obreiros
e os campesiños, homes e mulleres,
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Esquecede de contado
os grandes triunfos e
seguide impertérritos,
obstinados, eternamente
contrarios, na vosa arela
por pretender, querer e
identificarvos co
distinto, seguide
a escandalizar e
a blasfemar
pais e nais, constitúen a maioría. A
propósito da defensa xenérica da alteridade, a propósito do divorcio, a propósito do aborto, obtivestes grandes
triunfos. Isto constitúe –e vós sabédelo perfectamente- un grande perigo.
Para vós –e vós sabedes perfectamente como reaccionar– e para todo o país que, pola contra, especialmente en
niveis culturais que deberían ser altos, reacciona bastante mal. ¿Que
quero dicir con isto? A través da adopción marxistizada dos dereitos civís
por parte dos extremistas –dos que
falei na primeira parte da miña intervención– os dereitos civís entraron a
formar parte non só da conciencia, senón tamén da dinámica de toda a clase italiana de fe progresista. Non estou a falar dos vosos simpatizantes...
Non falo dos que chegastes até os
máis remotos e distintos lugares, feito do que estades xustamente orgullosos. Falo dos intelectuais socialistas, dos intelectuais comunistas, dos
intelectuais católicos de esquerdas,
dos intelectuais en xeral (...)
OITAVO PARÁGRAFO. Sei que estou a dicir cousas gravísimas. Por outra parte, era inevitábel. Se non, a
que viría aquí? Anúnciovos –nun momento de xusta euforia das esquerdas– o que para min é o maior e peor
perigo que nos axexa, especialmente
a nós os intelectuais, nun futuro próximo. Unha nova “trahison des
Clercs”, un novo claudicar perante o
feito consumado, un novo réxime
mesmo como nova cultura e nova ca-

lidade de vida. Remítome ao que dixen ao final do quinto parágrafo. O
consumismo pode facer que se convertan en inmodificábeis as novas relacións expresadas por un novo xeito de produción “creando como contexto a súa propia ideoloxía hedonista nun contexto de falsa tolerancia e
de falso laicismo, de falsa realización, é dicir, dos dereitos civís”. Agora ben, a masa dos intelectuais que
tomou de vós, a través dunha marxización pragmática de extremistas, a
loita polos dereitos civís facéndoa
entrar no seu código progresista, o
conformismo da esquerda, non fai
outra cousa que seguirlle o xogo ao
poder. Canto máis fanaticamente
convencido está un intelectual progresista da bondade do seu contributo á realización dos dereitos civís,
máis acepta a función socialdemócrata que o poder lle impón abolindo, a
través da realización falsificada e totalizadora dos dereitos civís, calquera
alteridade auténtica. Así pois, dito
poder prepárase para adoptar aos intelectuais progresistas como os seus
clérigos. E eles xa lle deixaron a ese
poder invisíbel unha adhesión invisíbel. Contra todo isto vós non tedes
máis que seguir simplemente sendo
vós mesmos, o cal significa ser continuamente irrecoñecíbeis.
Esquecede de contado os grandes
triunfos e seguide impertérritos, obstinados, eternamente contrarios, na
vosa arela por pretender, querer e
identificarvos co distinto, seguide a
escandalizar e a blasfemar ■

Pasolini e Anna Magnani durante a rodaxe do
filme Mamma Roma, na primavera do 1962
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Globalización e
tendencias nacionalistas

OLLANTA HUMALA TASSO

A finais de maio de 2005, o partido Patria Para
Todos (PPT), unha das organizacións que respaldan
o proceso revolucionario en Venezuela, organizou en
Caracas o Seminario Internacional Partido,
Vangarda, Democracia e Revolución. Unha
representación da Unión do Povo Galego asistiu ao
encontro onde presentou unha ponencia. Entre as
diversas organizacións presentes, europeas e
latinoamericanas, atopábase o representante do
Partido Nacionalista Peruano,
o comandante Ollanta Humala Tasso, candidato
presidencial en Perú, que logrando ficar en primeira
posición, vai disputar a segunda volta con Alán
García nas eleccións que terán lugar o 4 de xuño.
Reproducimos a continuación a ponencia que
presentou no seminario e que recollimos da revista
de ideoloxía, política, cultura e opinión 2021
editada polo PPT.
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O desafío que nos
plantexa este novo
proceso globalizador vai
máis alá de chegar ao
O mundo moderno actual atópase marcado por mudanzas constantes en diversas esferas da vida. Esta
era posmoderna ten promovido diversas transformacións en materia de
comunicacións, adiantos tecnolóxicos e fortes sumas de capitais que varían e migran xeográficamente. Sen
embargo só uns poucos se benefician
con estes adiantos.
Un reducido grupo de poder a nivel mundial concentra e practica a economía de libre mercado e propugna
para o mundo o neoliberalismo económico salvaxe no que estamos inmersos. É debido a este sistema o motivo
de que nos atopemos cada vez máis
próximos a ser países inviábeis. O sistema non ten dado como resultado a
igualdade e liberdade que pregoaba
simplemente porque non foi nunca a
súa finalidade. A instauración dun modelo económico, militar, político e cultural, entre outros, ten contribuido só
a reproducir a dominación.
Este panorama, vense caracterizando pola consolidación do gran capital
mundial que a través da globalización
abre os mercados nacionais mediante
o modelo económico neoliberal e o
modelo político de democracias formais, en moitos casos virtuais, pero
nunca reais. Asimismo, polo debilitamento dos movementos socialistas,
comunistas e en xeral revolucionarios,
que xa non contan cun respando político disuasivo da ex-URSS.
Este sistema que concentra os
grandes capitais a nivel mundial pero
tamén os patróns culturais e costumes
a escala planetaria, non ten contrapeso
oficial como antigamente, poderiamos
dicir, tiñao co bloque socialista e por
iso impón, desde a súa omnipotente
posición, un troco nas relacións internacionais. Quen determina, por exemplo, que son os dereitos humanos, cais
son patrimonio mundial e cais pertencen a cada país? E, noutro aspecto mas
recente, quen determina quen é terrorista no mundo? No concerto mundial,
o estado imperio (EUA) é quen determina, o obxectivo e o subxectivo. Conceptos como guerra preventiva1, por

exemplo, evidencia esta realidade.
Agora as guerrras fanse a inimigos abstratos2; quen nos asegura que mañán
non teñamos o infortunio de ingresar
na lista negra?, acaso a ONU poderá garantir a nosa seguridade a non ser destruidos e despois reconstruidos con estruturas e patróns culturais diferentes
aos nosos?
Tense falado moito das contradicións que subxacen ao sistema, por
exemplo, sábese a discordancia entre a idea de igualdade que suporía
un sistema como o actual e o aspecto práctico que o contradí. Como podemos falar de igualdade dos cidadáns do mundo cando existen
diferencias reais en torno á posesión
do poder?, quen detenta o poder, en
boa conta asume a súa posesión de
regulador das relacións sociais, políticas e culturais no mundo.
Pero o poder non se fai, nin se consolida da noite para a mañán. Sobre a
base da investigación científica e o desenvolvemento da alta tecnoloxía os

poder e trocar as
estruturas dunha
sociedade capitalista, o
desafío actual implica a
nosa supervivencia como
Estado nación soberano

Cordilleira Andina atravesando as fronteiras
políticas de Chile, Bolivia e Perú
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países chamados desenvolvidos lograron tronzar as limitacións naturais á
produción e ao traballo. Explotan as
materias primas naturais e non renovábeis ou producen produtos similares
fabricados nos grandes laboratorios e
renovábeis quizais até o infinito, substituindo ao home no traballo pola máquina, despregando a abundancia na
produción con eficiencia e calidade3,
non importando as condicións xeográficas ou de medio ambiente, senón as
condicións favorábeis ao investimento
denominado “risco país”.
O problema é que ningún país ten
acadado niveis de desenvolvemento
e de benestar en base á venda exclusiva de materias primas; o mundo
desenvolvido tense construido sobre
a base da industrialización, da creación dunha economía de mercado nacional integrada, da formación dun
capitalismo e burguesía nacional e do
dominio da ciencia e da tecnoloxía,
entre outros factores. O deterioramento nos termos de intercambio
entre produtos primarios e produtos
con valor engadido cada vez favorece
máis aos que conteñen maior valor
tecnolóxico engadido.
Desta maneira, veñen acadando
niveis impensábeis de produción e
produtividade, que superan longamente as necesidades humanas. Isto
tamén implica a aceleración do fenómeno social de exclusión laboral, é
dicir, que o mundo pode continuar
funcionando co traballo de tan só o
20% da poboación mundial (1.300 millóns de seres humanos) que aproximadamente equivalen á poboación
do mundo desenvolvido e as pequenas porcións de cidadáns dos nosos
países que se atopan inseridos nesta
mega cadea da produción mundial.
A globalización como fenómeno
político, ten existido e evolucionado
desde centos de anos atrás e o seu alcance foi asumindo unha característica máis planetaria, na medida en que
os medios de comunicación e de
transporte foron perfeccionándose.
No mundo antigo, existiu na medida
en que as hexemonías dos grandes
32 terra e tempo outubro|novembro|decembro 2005

imperios impuñan un modo de vida
acorde a unha serie de usos e costumes con consecuencias políticas e
económicas, en Andinoamérica por
exemplo tivemos a hexemonia incaica, como en Europa o fixeron no seu
momento os romanos. O desafío que
nos plantexa este novo proceso globalizador vai máis alá de chegar ao
poder e trocar as estruturas dunha
sociedade capitalista, o desafío actual
implica a nosa supervivencia como
Estado nación soberano. O dilema é
se continuaremos sendo estados nación soberanos ou estados nación
globalizados e sen soberanía.
O mundo, desde a desintegración
da URSS e do bloque socialista, vén
sendo administrado e dominado polos
vencedores da “guerra fría”; o globalismo, mundialización ou globalización
ven propiciado polo bloque angloamericano. Sen o contrapeso socialista, o
mundo deixou de ser bipolar e isto significou o debilitamento dos movementos revolucionarios socialistas e comunistas, na medida en que os seus
procesos de acción revolucionaria teñen quedado sen un respaldo contudente como o era a ex-URSS, para defender as lexítimas demandas sociais.
Pero este globalismo xa non é monolítico, porque xa non é un só estado imperio o que goberna o mundo,
senon que constituen bloques ou coalicións de estados nación asociados a
grandes corporacións transnacionais.
Estas últimas, ríxense sobre regulacións distintas aos estados nación, cada vez adquiren maior poder a nivel
mundial, pero paradóxicamente a súa
responsabilidade principal sempre é
cara os seus accionistas4. O principal
bloque é, sen dúbida, o angloamericano5, sen embargo, agora temos a
Unión Europea e falta aínda definir o
papel de Rusa e China, entre outros.
Fronte a este panorama, que ben
coñecemos, a resistencia non pode
sustentarse na loita de estados nación desintegrados participando con
accións unidireccionais que se desfán
a medio camiño ou, quizais, antes.
Todo aquel, sen distinción, que se
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sinta dominado e soxulgado polo globalismo e o sistema debe sumarse ao
esforzo mundial por resistir.
Esta complexa situación mundial
e particularmente na rexión latinoamericana, fainos ver a necesidade de
estabelecer unha estratexia rexional
que articule as políticas de cada unha
das repúblicas fundadas polo libertador Simón Bolívar. Os nosos procesos
revolucionarios requiren agora a suma dunha serie de forzas sociais que
llen den unha connotación máis popular que clasista. Para lograr unha articulación entre os países a fin de confrontar o poder global, faise necesario
en primeira instancia que cada país
constrúa un proxecto nacional que inclúa aos sectores económicamente
afectados pero tamén recollendo o
potencial cultural que fica atrás. O
desafío que debemos plantexarnos é
construir alternativas. Se loitamos
por trocar este sistema que nos causa
grandes problemas, debemos ter claro
con que proxecto o imos a substituir.
Unha mostra da inconformidade
con este sistema, tanto no aspecto económico como no político, é o que se
ten chamado golpe de estado de masas. A poboación en xeral percibe que
non gaña absolutamente nada con este sistema e polo tanto, con lexítimo
dereito, denuncia este contrato social,
que finalmente non os representa. A
isto hai que engadirlle o “aporte persoal” da mediocridade e ineptitude que
lle imprimen os políticos tradicionais e
que producen o que coñecemos como
situación explosiva.
Os golpes de estado de masas
constituen frontes espontáneos produto dunha explosión popular e social, que se trazan como obxectivo o
derrocamento dos seus presidentes
que simbolizan a posta en marcha do
modelo neoliberal e da conseguinte
distribución inequitativa do poder
entre os diversos actores políticos.
Este fenómeno político e social, substitue aos tradicionais golpes militares, pero lamentabelmente aínda non
logrou callar con obxectivos claros e
colocar gobernos antisistema.

Témolos visto actuar en Arxentina contra o ex-presidente Fernando de la Rúa, en Bolivia contra o expresidente Sánchez de Losada, no
Ecuador en tres oportunidades contra os ex-presidentes Abdala Bucarán, Jamil Mahuad e recentemente
contra Lucio Gutiérrez.
No Perú no ano 2000 viviase unha situación similar con Alberto Fujimori, neste caso vale a pena deterse para explicar como a clase
política e a OEA apoiou a Fujimori
creando unha “pantalla” mediante o
estabelecemento dunha mesa de
concertación e diálogo que finalmente aceptou a continuación de
Fujimori por un ano máis. Neste caso, o golpe de estado de masas co
auxilio da rebelión militar do 29 de
outubro do 2000 derrubou a Fujimori. Ese foi un dos motivos que
me levou, na miña condición de militar e Comandante dunha Unidade
Militar, a realizar un levantamento
armado en defensa da Constitución

Sen o contrapeso
socialista, o mundo
deixou de ser bipolar e
isto significou o
debilitamento dos
movementos
revolucionarios
socialistas e
comunistas, na medida
en que os seus
procesos de acción
revolucionaria teñen
quedado sen un
respaldo contudente
como o era a ex-URSS

Machu Picchu, construción Inca. O novo nacionalismo latinoamericano apoiase sobre a base do seu
pasado indíxena e da experiencia da resistencia contra o colonialismo anterior que posúe certas
semellanzas co actual
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Glaciar de Huruaz a vista de satélite, os glaciares
son o próximo obxectivo das trasnacionais para
extraer recursos naturais. Perú e toda a rexión
é rica en recursos naturais que o emerxente
nacionalismo pretende preservar e explotar
de xeito sustentábel en beneficio dos
habitantes da zona
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do meu país e permitir inclinar a balanza a favor da vontade do pobo.
O levantamento militar do 29 de
outubro de 2000, marcou o inicio da
resistencia popular contra o avanzo da
globalización no Perú, constituindo a
partida de nacemento dos movementos nacionalistas a nivel nacional e rexional6. A chamada ás reservas nacionais, no seu momento, permitiu ao
pobo encontrar unha canle de protesta a nivel nacional contra unha serie
de medidas e avanzos do globalismo,
que durante o goberno de Alberto Fujimori se deron no país.
Actualmente, o globalismo no Perú, mantense desde a ilexítima Constitucion imposta durante o goberno de
Fujimori, mediante o peche do Congreso da República. Unha Constitución, que favorece o negocio das corporacións foráneas ao outorgarlles
igualdade de tratamento co fráxil capital nacional, que prohibe ao Estado a
súa participación na actividade empresarial, que renuncia a soberanía sobre
as súas riquezas naturais e que permite ao presidente a manipulación das
institucións fundamentais da república, como é o caso das Forzas Armadas.
Tal vez, onde trunfa máis o norte
globalizante é nos países como o Perú, fragmentado desde as súas orixes, portador dun virus de reprodución tal, que lle impede ver a súa
singularidade como bon e acepta sin
reparos crenzas, gostos, modelos
económicos e políticos.
Para deter o avanzo arrollador do
sistema, é necesario xerar espazos

críticos e espazos tamén de compromisos. Mais para vincular aos actores
sociais hai que xerar un instrumento
articulador que ofereza alternativas
coherentes de acordo a realidade particular. Este instrumento para nós é o
Nacionalismo.
Para nós, os nacionalistas peruanos, non chega cun troco no rumo
económico e político se este non vén
acompañado dun cambio no aspecto
cultural que defenda as nosas particularidades. O nacionalismo asume a
tarefa da defensa da soberanía dos
estados nación, constituindo o partido da nación e actor fundamental
nos novos procesos revolucionarios.
O desafío actual é a defensa dos
nosos intereses nacionais que veñen
sendo avasalados polos intereses da
globalización, e como en todo proceso
revolucionario, existe a resistencia do
poder, no meu país, esta trasluce no
comportamento das clases conservadoras e a clase política. Estas, combaten todo tipo de expresión nacionalista, de xeito feroz e implacábel, tendo
iniciado unha campaña desinformativa e “intimidatoria” que busca asustar a
poboación en xeral, denominándonos
fascistas, terroristas e subversivos. Pero esa é a loita e nela coincidiremos, retomar o proxecto do libertador Simón
Bolivar, de integración da patria grande é hoxe en día unha necesidade ■
1

2

3

4

5
6

A guerrra preventiva é o pretexto do estado imperio para destruir a un páis máis débil, á marxe do Dereito Internacional e sen
necesidade de contar coa aprobación de
Institucións supranacionais como a ONU.
Multitude, Guerra e Democracia na era do
imperio, Michael Hard e Antonio Negri,
2004.
Agora o que se valora como un plus no artesanal “o feito a man” coas súas imperfeccións
e non o feito en serie a través das máquinas.
O mito do desenvolvimento, Oswaldo de
Rivero, edic. 1998, Mosca Azul editores.
EE.UU., Inglaterra, Canadá e Australia.
Na actualidade a Oficina Nacional dos proceso electorais ten rexistrados varios grupos nacionais e rexionais con denominacións nacionalistas.
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O Bierzo
antoloxía da

“Galiza irredenta”
No Bierzo están as portas e moitas respostas da
identidade destes confíns extremo occidentais
do Vello Mundo que é a Galiza. Fluír de camiños
nos que se consolida canto significa o románico
e se expresa na cultura, na arte, no idioma.
Universo sempre en devalar, non só cambiante

FELIPE-SENÉN LÓPEZ GÓMEZ
(O Carballiño, 1948). Licenciado en

en paisaxes, cores, luces e sombras de cada
tempo, senón en avatares históricos, culturais,

Historia da Arte pola Universidade de
Santiago. Foi director-conservador do
Museo Arqueolóxico do Castelo de San

expresados na súa humanización.
“O Bierzo, a Galiza irredenta” que dicía o sabio
bieito Padre Sarmiento, resulta unha antoloxía

Antón (A Coruña). Actualmente é
Técnico de Xestión Cultural da
Deputación da Coruña. É sempre un
viaxeiro incansábel polos camiños do
mundo. A súa obra sobre Prehistoria,

de esencias de canto significa Galiza. Cómpre
pór os sentidos para saber enxergar e descubrir

Historia, Arqueoloxía, Arte... é
amplísima.

o negado: “viaxar é vivir” repetía Manuel María,
amante da galeguidade do Bierzo.
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As Medulas
Na páxina da dereita, Ponferrada, praza da
Aciñeira xunto ao castelo e a rúa do reloxo
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O SIL, GUIEIRO, CORDA DO EMBIGO DA HISTORIA ANTIGA DA
GALIZA… Os ríos Miño e Sil –que
ambos os hidrónimos, a xuízo dos
lingüistas clásicos, significan a cor
arrubiada, “minio” das Medulas– desde a antigüidade servían de fío condutor para as aldeas da meseta e para
os aventureiros chegados desde os
portos. Outros din que Sil poida vir
da “silva”, os bosques polos que fura.
Os camiños non perdían de vista o
fluír dunhas augas que sempre van
dar ao mar. A meseta e o mar eran
océanos de incertezas propicios a odiseas. Así, servíndose das propiedades
estratéxicas e vitais dos ríos foron
nacendo asentamentos, castros, cidades outeando os camiños.
O territorio e a cultura da Galiza
confúndense no Bierzo, parte da Gallaecia romana, baixo a xurisdición
de Astúrica, que abría portas ou “portos” polos que franquear cara a outros complexos mineiros de ouro, estaño ou ferro, acochados entre os
montes: as Medulas, o Courel, Ancares, o Cebreiro... Así se foron abrindo e consolidando camiños, na memoria e nos mapas. Algo constatado
desde o uso de razón social, desde o
neolítico, cando coa arrogancia megalitista os seres humanos comprenderon que podían domesticalo todo,
a natureza, construír grandes monumentos para avistalos desde o horizonte como fachos ergueitos... Pegadas deixadas polos buscadores de
metais, os que crearon a cultura castrexa. Mundos dos que dicían os ro-

manos, “antes que nós, fenicios e
gregos xa coñecían estas rutas” as
que eles reaproveitarían... co imperio
–medrado polo escravismo e do que
se valían para acometer as grandes e
difíciles obras do estado romano– viría o cristianismo e unha nova forma
de entender o mundo e a vida ante
as promesas de trasmundo. Así naceron as ermidas do Val do Silencio e
das Ribeiras Sacras do Sil, Miño, Bibei... a xeito de seminarios atendidos por misioneiros ben “orientados”, queremos dicir coñecedores de
canto acontecía naquel oriente próximo, no que os Evanxeos dicían que
“o verbo se fixo carne”, onde madurou a lei e, polo tanto, a palabra, para administrar as augas, a agricultura, e con elas as “vacas gordas” e “fracas”... Monxes cavernícolas, dendritas, coñecedores dos remedios dados
polo Simión “o Estilita” nos ermos sirios de Kalat Siman, nos seminarios
da Tebaida Exipcia a carón das tumbas dos faraóns, en Antioquía, na Capadocia ou en Cartago. Misioneiros
capaces tanto de decantar os movementos heréticos, de atraer, como de
reforzar e asentar nestes confíns extremo occidentais a crenza da tumba
dun Apóstolo significado, íntimo do
Cristo. Enxeña de fervor fronte ao
expansionismo do mundo musulmán. Nesa mesma misión estaba a
ansia por protexer estes fértiles e estratéxicos confíns, unha Gallaecia
que aproa cara ao mar da Britannia
ou da Lusitania. Posteriormente camiño aberto para cruzados e ordes
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Bierzo, bisagra entre
os reinos de Galiza e
León, que por
intereses aparecen
confundidos e
distanciados nunha
historia parcial e tribal

de cabalería, precursoras multinacionais, con ansias comerciais e políticas expansionistas, amparadas pola
relixión. Como os templarios, e aos
que os seus rivais tinxirán de misterios anatémicos.
Cómpre entender estes principios
para entrar no Bierzo e decatarse do
seu valor estratéxico e cultural ao longo dunha Historia sempre aberta ao
acontecer e que os tópicos deron en dicir pechada. Os novos estudos clarificarán moito máis relativo á Reconquista e ás relacións dos reinos de Galiza e
León. O Reino Medieval de Galicia, nas
pescudas do historiador Anselmo López Carreira, sáese das rutas oficiais e
dunha historiografía interesada para
abrir un sorprendente panorama no
que “Gallaecia Fulgit” con ese escintilar
propio, pese ás intromisións.
Bierzo, bisagra entre os reinos de
Galiza e León, que por intereses aparecen confundidos e distanciados
nunha historia parcial e tribal.
Así, desde a meseta até o corazón da Gallaecia e desde os portos,
subindo montes, baixando ás ribeiras, fóronse marcando camiños, pedras luídas polos pés e marcadas polas rodeiras, erguéronse milladoiros,
trazáronse pontes, portos francos
que aseguraron as relacións e, polo
tanto, a cultura. O Camiño Francés a
Compostela serviu de “limes” fronte
ao Islam, para quedar consolidado e
con el ese ir e vir de ansias de todo
tipo, rebozadas en misións relixiosas, cando non eran máis que intereses políticos de dominio e reparto

feudal. Tamén os Reis Católicos, Isabel do Iugo e o Fernando das Frechas, andaron eses mesmos camiños, pasaron polo Cebreiro e ditaron
e transmitiron en voz alta a “doma e
castra” do Reino de Galiza. Por algo
sería tal anulación.
Coñecemos poucos países que podan oferecer tanto como o Bierzo, cofre da mesma identidade da Galiza.
Non se trata dun parque temático,
que diriamos desde o papanatismo

Palloza do Cebreiro
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Molinaseca, ponte sobre o río Meruelo

Brasón da torre do reloxo
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de hoxe; trátase dunha realidade harmónica, apropiada para entender as
orixes de Galiza. Escenario dun longo
acontecer: minas romanas das Medulas, castros no seu arredor e por se fose pouco o grandioso oppidum do
Castro Ventoso, en Cacabelos, vixía
dos camiños que se levan polos Ancares.... as ermidas e a misión humanizadora dos santos do Val do Silencio, Peñalba, o mosteiro Rupianense
en San Pedro de Montes, Compludo... e o camiño de Santiago, que en
Foncebadón ergue o milladoiro da
cruz de Ferro, túmulo feito pedra a
pedra polos peregrinos para marcar
no camiño un fito entre as rexións do
Bierzo e da Maragatería... no camiño
Manjarín, a fermosa vila lineal de
Molinaseca... ese outro universo de
xentes do camiño, tan imbuídas de
oriente. E sempre agardando por
nós, empoleiradas nos seus castelos
e espadanas Ponferrada, Vilafranca,
ou os máis recónditos lugares, as pallozas, arquitectura do fume, entre os
picos dos Ancares, Burbia, Campo
del Agua... ou eses outros camiños
mineiros que pasan por Villablino,
cara a Leitariegos, a Laciana das fontes do Sil e Babia...
Sirva o devandito de cartilla elemental para furar por ese universo,
ao que sumamos tradicións, mitos,
artesanías, ritos, danzas que resisten
á aculturación e a anomia, que non é
máis que crise de identidade, efectos
con causas políticas, gastronomía na
que o botelo e os mellores produtos
da horta do Sil e eses viños mencía,

ancestral resultado, sangue da terra e
do traballo co que ofrecer un brinde.
CHEGAR AO BIERZO SEGUINDO O
SIL OU DESDE O CEBREIRO. Se antes as augas do Sil eran arrubiadas
como a terra das Medulas, hoxe son
negras polas minas de carbón e especialmente de lousa, ese ouro grisáceo
que tanto mudou o acontecer. Nos
nosos días a falta de planificación
que interesa ao brutalismo especulador, esbardellou os recursos de futuro e tamén de “espírito”, a identidade, por unha codia de pan e algo de
circo posmoderno.
Para chegar a Sanabria desde A
Coruña e Lugo, farémolo pola N-VI.
Deixamos así o camiño de Santiago
serpeando polas cimas do Cebreiro,
coroadas polo Santuario de Santa
María. Un dos lugares topicamente
máxicos. E dicimos eso polo labirinto
de atractivos descoñecidos, enigmas,
lendas misterios, simbolismos... difíciles de entender, no global, máis aínda se non se lles pon códigos de historia e cultura local... As pallozas, espazos tan nas lendas dos cabaleiros
artúricos buscadores do Graal, altares
do milagre eucarístico… para baixar
a Faba e chegar ao Val de Valcarce,
Perexe, Trabadelo... A silueta romántica e medieval do Castelo de Sarracín
domina o paso, para deixar aniñar
entre as ruínas a un maxín fabulador
que cría lendas e a maxias. Entre o
rosario de fortalezas nas que mandaban aos templarios, despois os Álvarez Osorio e logo os Condes de Le-
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mos... por contraste Ruitelán, patria
do humilde santo amansador de lobos, o San Froilán, imaxe que se venera no seu templo.
Para quen anda o camiño faise un
xeito de “xogo da oca”, con aventuras
e desventuras que levan a penetrar
nun universo inabarcable. De non
deixarse ir e para quen queira esquematizar e programar a cousa, oporíamos roteiros desde Vilafranca e desde Ponferrada, bases de partida e
sempre complementarias nun ou varios itinerarios:
- Desde Vilafranca. 1: o seu contorno; 2: os Ancares; 3: As Medulas.
- Desde Ponferrada. 1: o seu contorno; 2: o Val do Silencio; 3: o
Camiño Francés.
Seis itinerarios, ideais para tres días, que se poden facer dunha sentada:
Lugo, Ancares por Piornedo até Burbia...Vilafranca, Ponferrada, Camiño
Francés, Val do Silencio, Medulas e
volta cara a Lugo por Valdeorras, a
Rúa, Montefurado, Quiroga, Sarria...

Vilafranca coa rúa da Auga e
sempre as lembranzas de Sarmiento, os seus mosteiros e igrexas, entre elas a mendicante de San Francisco, a de Santa María, coa Porta do
Perdón... o Castelo de Vilafranca...
Ponferrada, dominada polo Castelo
templario, polas súas estreitas rúas,
onde no museo atopamos algo da
súa longa historia de controladora
de camiños... ese camiños que tanto
levan ás minas romanas das Medulas, como ao Val do Silencio, con
igrexas de todo tempo, a prerrománicas de arte islámica para cultos
cristiáns, de Penalba, cos arcos de
ferradura, reaproveitando “espolias”
de templos pagáns, máis antigos,
para venerar a cruz nacida da roda
solar... sendas, mosteiros, saberes
artesanais, sartegos de santos misioneiros sabedores de todo, ocultos, recollidos entre os montes, lameiros e hortas nas que florea a cerdeira, o amendoeira e maduran os
figos... A ferraría de Compludo e a

Coñecemos poucos
países que podan
ofrecer tanto como o
Bierzo, cofre da mesma
identidade da Galiza.
Non se trata dun parque
temático, que diriamos
desde o papanatismo de
hoxe; trátase dunha
realidade harmónica,
apropiada para entender
as orixes de Galiza

Cacabelos
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Rúa da Auga en Vilafranca

sombra de Martiño de Dume, pondo orde, de santos posteriores, como Valerio, Froitoso, Xenadio... O
Camiño de Santiago por Molinaseca
cara ao milladoiro de Foncebadón...
camiños andados por peregrinos,
pero tamén por tropas de soldados,
por segadores, por maragatos da veciña Somoza e Astorga, andares de
Rosalía e Murguía, de señores de carricocha e tripar de cabalos.
Noutra, seguiremos en detalles.
Cómpre coñecer para querer e defender. Saber que estas historias do
“Nós”, maxestático, que veñen do
uso de razón social, que se perden
máis alá do megalítico, non se deteñen nos castros ou na monarquía
sueva –pese á hiperesperpentización
interesada do tema histórico e preambular– nin nos reinos medievais,
nin tan sequera nas negacións imperiais, modernas ou posmodernas de
“doma e castra”, que non fixeron
máis do que provocar e consolidar a
identidade. Galiza “célula de universalidade” abriu e ensinou a abrir camiños solidarios, pese a outros ridículos esperpentos que trousa a gárgola do mesmo esperpento e nunca
burbulla do esforzo pola dignidade
de ser e existir. Esa historia está nos
camiños que cómpre andar ■
BIBLIOGRAFÍA ELEMENTAL PARA
LANZARSE NOS CAMIÑOS DO
BIERZO E DA HISTORIA
Bierzo
BALBOA DE PAZ, José A. El Bierzo
en la obra de dos militares del Siglo
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Enterro de Antón Vilar Ponte, fundador das “Irmandes da Fala” na Coruña no 1916. Cidade na que
falece meses antes do 1936. Á súa beira vemos a simboloxía das ideas que animaron toda a súa vida:
Galiza, Organización (Partido Galeguista), democracia, liberdade, cultura

As Irmandades da Fala
Os inicios do nacionalismo galego contemporáneo (II parte)
Estatuto de Nación, un paso adiante sen esquecer o camiño andado
Xoán Carlos Garrido Couceiro

Discurso en Betanzos (1907)
Manuel Lugrís Freire

Temas nacionalistas
Manuel García Barros

Programa electoral
Luís Porteiro Garea
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Estatuto de Nación,

Xoán Carlos Garrido Couceiro

un paso adiante
sen esquecer
o camiño
andado
Rematamos esta pequena lembranza das “Irmandades da Fala” con
tres documentos pouco coñecidos
que dan testemuña do que estas significaron. Respectaremos naqueles
que orixinariamente foron redactados en galego a súa escrita orixinal
polo seu valor testemuñal.
Empezamos polo texto do primeiro discurso político pronunciado en
galego por Manuel Lugrís Freire. Persoeiro á quen dedican este ano o día
das letras galegas e que comezou
moi novo unha xeira de militancia galeguista desde “Solidariedad Gallega”
até o PG, pasando obviamente polas
“Irmandades da Fala” nas que tamén
tivo un papel moi activo. Rachar coa
exclusión do galego do ámbito político, recluído como andaba nas actividades folclóricas, foi un paso de xigante que custaría consolidar un século. Mais hoxe o galego, que se conseguiu colocar na boca dos políticos,
está a perderse nos sectores populares nos que antes se sostiña, obrigando a redefinir estratexias que
afronten esta nova situación, conscientes de como temos superado dificultades anteriores.
O segundo texto é de Manuel
García Barros, un militante da Irmandade da Estrada capitaneada por Antón Losada Diéguez, reflicte un texto
que recolle a rotura co rexionalismo
que se negaba a dar o seguinte paso
e afirmarse xa como nacionalista
desde unha perspectiva federal que
partise da necesidade de reforzar o
poder de Galiza para participar nun
pacto sobre o que se poida soster a
lexitimidade do Estado Español no
que ao fin teña cabida de xeito acaído o noso país. É quizais un autor
menor – como o teñen calificado –
máis que recolle o sentir e o pensar
dunha xeración que desde 1916 terá
42 terra e tempo outubro|novembro|decembro 2005

O 28 de xuño do 36, cando ao fin Galiza pode dotarse de institucións propias, no xornal El
Pueblo Gallego, houbo quen soubo lembrar a quen antes loitara para que chegara ese día, e que
non ía poder velo xa. Logo desa data non habería tardar outra na que quedarían frustradas de
novo tantas ilusións.

que loitar en distintos contextos
(restauración, Primo, República e
Franquismo) por un mesmo obxectivo: Galiza. O cal para el e para moitos coma el terá funestas consecuencias: o cárcere, o exilio, a morte.
O terceiro documento que publicamos é o programa político que
presentaba ás Irmandades no que se
anticipan as bases liberais e democráticas que inspiraran o nacionalismo galego desde a súa fundación.
Vemos algunhas propostas que aínda hoxe non se alcanzaron (eliminación das deputacións) e outras moi
avanzadas para a súa época e que
desmonta as acusacións de conservacionismo coas que se despachaba
ao galeguismo inicial.
Compre non esquecer de onde
vimos e como cada paso en falso
houbo que pagalo, como houbo
que pagar calquera indecisión ou
reticencia a hora de actuar. O nacionalismo tivo que construírse sobre
a realidade social e o tempo no

que lle tocou vivir e na medida
en que soubo mirar cara atrás puido
ter referentes nos que encarar o
futuro. Do mesmo xeito que o Partido Galeguista se ollaba nas Irmandades da Fala, e estas lembraban
a tradición de loita anterior; hoxe
que o nacionalismo ten que encarar
novos retos, non pode prescindirse
do saber acumulado e da experiencia de tantos anos de combate
por Galiza. Nese sentido, vemos
que desde o punto de vista organizativo, o fundamental foi a continuidade e a fidelidade a unión do nacionalismo por enriba das situacións conxunturais, e desde o plano
teórico, o que fixo posíbel avanzar
no espertar da conciencia nacional,
foi a memoria e a imaxinación, a
memoria para lembrar de onde vimos e a imaxinación para discorrer
propostas de como resolver os
atrancos e as dificultades que lle ían
colocando ao país e ao seu proceso
de emancipación nacional ■
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Discurso en
Betanzos (1907)
Manuel Lugrís
Freire

Mariñáns e montañeses, homes
traballadores e honrados, saúde.
O que agora ten o atrevimento de
falarvos, é tamén un mariñán que tivo a grande sorte de nacer nesta bendita e ridente terra nosa; e, coma tal
mariñán, quérovos falar na lingua gallega, primeiramente, porque deste
xeito entenderédesme mellor, e despóis porque un boletín da Cruña, que
pra escarnio e vergonza do bon sentido leva o nome santo da nosa terra,
dixo que se hoxe se vos parolaba en
gallego, na fala que adeprendimos
das nosas nais, na fala querendosa
en que vosoutros namorástedes ás
compañeiras da vosa vida e dos vosos infortunios, nais cariñosas dos
vosos fillos, enterraríase no ridículo a
propaganda de redención, de verdadeira liberta, que alborexa para esta
terra. (Aprausos.)
Con todo o meu corazón quero
esta terra mariñana, terra que defendín aquí i en terras de lonxe, gabándome sempre de seré paisano voso.
Como tamén sobre a fala gallega, que
é sagrada para nos, por seré un herdo
dos nosos antepasados, deixaron
caer a súa bulra os estúpidos que renegan do que nin siquera renegan as
feras, quero hoxe, repito, falarvos na
nosa fala, porque é unha fala honrada, na que aínda non se furtóu, na
que non se escribiron os recibos dos
consumos, nin as notificados de embargo das vosas facendas, nin a declaración de soldados que arrinca
dos vosos lares ós fillos cando vos
fan máis falta para o duro traballo da
terra. (Grandes aprausos).
Din por ai que a emigración é
cousa boa. Poida que por decontado
o sea. Pero eu, mariñáns, que tamén
fun emigrante, podo decirvos que é
boa, como é bon que un sentenciado
á morte negra fuxa, se pode, do carce;

como un home fuxa da terra inzada
de lobos, como o paxaro fuxa do covo das víboras. Que lle pergunten ao
gallego por qué larga da súa terra,
que lle pergunten cantas bágoas verteron os seus ollos ao dar o derradeiro adiós á terra quirida, ao cimiterio
que garda as cinzas dos seus pais, á
aldea quirida onde xogóu de pequeno... ¡Que lle pergunten! E se eles
responden, veredes qué negra noite
de angustias, qué doridos laios levan
na ialma ao deixaren esta terra, que
debía ser nosa, e que non podemos
vivir nela porque non hai xusticia nin
liberta senón para esa maldita casta
que chamades caciques.
Eu, que vivo na Cruña, teño visto
ós emigrantes, famentos, pálidos,
tristes, esconsolados, coas mans callosas de tanto traballo..., que xa sabedes que desta terra fuxen os que
traballan, pero non os zamezugas da
política que teñen as mans suaves e
levan os callos na ialma. (Un paisano
grita: "¡Benia a nai que o paríu!").
Meus paisanos, meus irmás, escoitade..., escoitade ben. Non vos esquenzades, eu volo rogo, de que a
unión é a forza, e se vos xuntades, non
hai cañós que poidan con vosoutros.
Ben sabedes que hai un paxaro ladrón, fero e forte, que se chama o bexato. Este paxaro anda sempre voando
sobre das vosas chousas agardando o
momento de atopar unha víctima.
Cando un pito queda solo na eirá ou
no curro, o bexato baixa como unha
centella e cómeo. Pero hai outro paxaro cativo, o gorrión, que cando se ve
atacado chama piando polos demás
gorriós para que lle vallan, e como os
gorriós teñen irmandade e axúdanse,
xúntanse todos e bótanse sobre do bexato, e mátano. ¡Pois ben, mariñáns,
xuntádevos todos vos contra dos bexatos da política que voan sobre dos vosos hórreos! (Atronadores aprausos).
E non coidedes que estas asociaciós para a vosa defensa é cousa nova nesta terra das Mariñas. Noutros
tempos, no sigro XIII, había unhos
homes poderosos, condes, marqueses e nobres, que vivían en castelos

nos cumes das montanas, sempre escollidos polos paxaros de rapiña, e
que se facían donos das vosas vidas,
das vosas honras e máis das vosas terras. Un día, un poeta mariñán, chamado Patiño, que tiña na ialma a nobreza e fidalguía dos betanceiros don
Víctor Naveira e don Juan Golpe que
vos dirixen nestes tempos, xuntóu a
todos os labregos das Mariñas... e
aqueles nobres, condes e marqueses,
foron duramente escarmentados, os
seus castelos desfeitos, e a xusticia
cumprida; e de escravos fixéstevos
homes libres pola razón da forza que
sempre se encontra na irmandade e
na unión, e a forza é un dereito cando
nos queren curtar aquelo de que sólo
Dios é dono: a liberta e a honra.
Hoxe rexurden aqueles malos homes, que é ben certo que a mala herba non morre senón arrincándoa de
raís e aplicándolle fogo; hoxe volven a
facervos escravos, a roubarvos o direito de homes libres, e tedes que tornar
a xuntarvos fortemente contra dos bexatos do caciquismo. (Aprausos).
Escoitade este pequeno conto,
que é de moito proveito.
Unha vez un vello petrucio estaba
enfermo de morte. Chamóu ao rente
do seu leito aos nove fillos que tiña, e
díxolle ao máis pequeno que collera
unha vara de bimbio e que a romperá.
A vara rompéu fácilmente. Despóis díxolle ao fillo máis vello, que era forte
e valente, que romperá as nove varas
xuntas. Por moita forza que fixo, non
puido nin siquera doblalas. Entonces
dixo o vello petrucio: "Xa vedes, meus
fillos, que unha vara sola é fácil de
romper, pero todas xuntas non hai
quen as dobre. Eu vou a morrer axiña,
e rógovos que teñades sempre irmandá, que vos defendades todos xuntos,
para que os vosos enemigos non poidan facervos mal".
Seguide, pois, asociándovos; xuntádevos contra dos vosos enemigos, e
seredes fortes, e seredes libres, e faredes libre e honrada, rica e poderosa, a
terra quirida onde todos nacimos.
¡Viva Galicia! ¡Viva a solidaridá!
(Grandes e prolongados aprausos) ■
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Temas nacionalistas
Os temas nacionalistas constitúen xa na Galiza unha cuestión cara á
cal vai converxendo a atención das
xentes que pensan, das xentes que se
preocupan algo polas cousas da Terra.
Álvarez Insua, que nos honra coa
súa colaboración, leva xa escritos
dous artigos notábeis tratando cunha
erudición vastísima estes asuntos.
Pero Waldo Álvarez vive en Madrid.
E Madrid é a capital de España. E desde a capital de España é natural que
non se vexa con bos ollos o nacionalismo, que tende a conseguir a liberdade relativa ou absoluta –a autonomía
segundo a tendencia dos nacionalistas
moderados, e a independencia segundo a dos radicais– das distintas nacións naturais que forman este conglomerado artificial que moitos chaman
indebidamente, “nación española”.
Isto que hai uns anos parecería
unha utopía, que en efecto parecía unha loucura inconcibíbel, vai hoxe tomando corpo en formas tan determinadas que xa quedan poucos que se
asusten de pensar na súa realización.
Cando o vello tronco cáese corroído polo caruncho é necesario coidar
os brotes sans a fin de que poidan
substituírlle convenientemente.
Os brotes da acarunchada nación
artificial española poden selo as súas
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rexións ou nacións naturais. Pero estas, ao menos aquelas que están capacitadas para facelo, hai que facelas donas dos seus destinos, a fin de que illadas do caruncho poidan traballar polos
seus intereses e facer todo o que lles
pareza por melloralos e enaltecelos.
Nada importa se para isto hai que
romper o pacto de que nos fala D.
Waldo. Os lazos que afogan hai que
rompelos ou deixarse afogar por eles,
e a isto non hai, non pode haber dereitos que obriguen.
As leis da vida son as mesmas para os individuos que para as nacións,
xa sexa no sentido de vivila ou no de
existencia.
As nacións, como os individuos
teñen a súa mocidade, a súa madurez
e a súa decrepitude. Así dixemos: a
nacente república, a xove nación, o
vello Estado. Só hai a diferenza de
que o individuo ten un prazo máis ou
menos longo de existencia, pero limitado, á fin, e a nación, próxima xa a
desaparecer, pode un reactivo social
levantala e facela revivir novamente
por tempo indefinido.
O individuo ao chegar á maioría
de idade, se está capacitado para facelo adquire a plenitude dos seus dereitos e pode dispor da súa vida como mellor lle praza. O que entra de

Manuel García Barros

aprendiz nun taller, ao saber o oficio
vai procurando a ferramenta necesaria, e logo se estabelece pola súa
conta, sen que ninguén poida privarlle deste dereito. Igualmente nas demais ordes da vida, o home, ao estar
debidamente capacitado, faise dono
do seu destino, se ben regulando a
súa vida polas leis estabelecidas.
Do mesmo modo, os pobos desenvolvéndose en afáns de vida poden chegar a un estado tal que tendo medios de vida propios e personalidade propia, precisen tamén de
goberno propio, como medio de
atender á súa conservación reconcentrando as súas enerxías para seguir vivindo e prosperando.
E que dereito nin que razón haberá capaz de impedírllelo? Só a razón da forza, e esa razón hai que desterrala da terra por prexudicial e por
bochornosa.
A nación, unha vez constituída,
pode estabelecer os pactos convenientes e contribuír ao concerto, á
harmonía, á prosperidade e ao progreso da humanidade.
Agora, o que temos que ollar ben é
se Galiza, xa reino antigamente, está
en condicións de acadar a súa independencia, se lle convén e se está debidamente capacitada para a empresa.
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Galiza está capacitada para a magna empresa.
Entón, nada lle falta xa máis que unha vontade
forte e decidida. Veñan, pois, todos os «bos e
xenerosos», e adiante. Terra a nosa!
D. Waldo A. Insua convén en que
«a Nación, en definitiva, non é máis
que un núcleo de seres humanos,
nun territorio determinado, unidos
pola identidade étnica, polo nexo do
linguaxe, pola relixión, polos costumes máis ou menos afíns e pola aspiración a desenvolver, en común, a súa
vida con independencia e liberdade».
Galiza é a agrupación dun núcleo
duns dous millóns de persoas que viven nun territorio ben determinado

de máis de 29.000 quilómetros cadrados de extensión, que ten unha lingua
propia, costumes propios, e historia
propia. Desbotando os caciques altos
e baixos, todos os seus habitantes aspiran a desenvolveren en común a súa
vida con independencia e liberdade.
Galiza reúne entón todos os caracteres dunha Nación. Porque non ha
de selo entón?
Galiza, polas condicións do seu territorio, polo carácter dos seus habitantes e por outra infinidade de circunstancias, é un pobo que difire notabelmente do catalán, do aragonés, do
castelán, do andaluz, etc. e polo tanto
precisa leis en harmonía coas súas necesidades, co seu carácter e cos seus
costumes, e estas leis ten que elaboralas ela mesma, con completa independencia, sen inxerencias estrañas, e logo ensaialas, sancionalas e aplicalas
con liberdade completa.
Ten ademais Galiza a súa riqueza
propia, aínda que sen explotar polo
abandono no que a ten o Estado cen-

tralista; ten os seus medios de vida:
terreo fértil, campo farto suficiente
para o desenvolvemento da súa industria, do seu comercio, da súa navegación..., en todas as súas manifestacións, sen que a penas falte nada
do que se require para a vida dunha
Nación. Polo tanto, precisa de independencia para reconcentrar as súas
enerxías e dispor das súas reservas
co fin de desenvolver esa riqueza que
é a base da súa vida.
O ditar leis desde Madrid para toda España é tan absurdo como se
desde París ditasen leis para toda
Europa, ou desde Washington para
todo o mundo. Por iso, os grandes
imperios xamais prevaleceron: véxase o de Alexandro e o de Carlo Magno na antigüidade e o Napoleón na
idade moderna. En cambio, a Confederación Xermánica, composta de
estados independentes, puido desenvolver tal forza na última guerra,
que foi necesario que o mundo enteiro se concitara contra ela para poder vencela e, con todo, aínda hoxe é
discutíbel a súa derrota.
Vemos, pois, que a Galiza lle é
conveniente e necesaria a súa independencia.
As ansias de liberación veñen manifestándose en Galiza, pola lira dos
poetas desde a metade do pasado século; polo rexionalismo nos últimos
do mesmo, adquiren unha forma determinada coas Irmandades da Fala
desde fai algúns anos, e por último
toman corpo, alma e vida na Irmandade Nacionalista Galega, «grazas,
como di o inmenso Lustres, ao labor
desinteresado e altruísta dun puñado
de mozos, puros de corazón e sólidos
de cerebro, que promoveron unha
exaltación de valores raciais, han a
ansiedade de bater sobre as tumbas
das glorias de Suevia para que se esperte o amor á Terra e este amor sexa
o crisol onde se fundan as aspiracións que inquietan á xeración de galegos bos e xenerosos».
Galiza, terra de heroes, de santos
e de grandes homes que abrillantan
as páxinas da súa historia, conta cun-

ha pléiade de fillos que destacan contabelmente nas ciencias, nas artes, na
relixión, na industria e en todos os ramos do saber humano, «puros de corazón e sólidos de cerebro», que senten na súa alma as nobres inquedanzas da grandeza, a prosperidade e a
independencia da súa patria, capaces
de poñer ánimo nos corazóns de todos os galegos de boa vontade.
Entón, Galiza está capacitada para a magna empresa. Entón, nada lle
falta xa máis que unha vontade forte
e decidida.
Veñan, pois, todos os «bos e xenerosos», e adiante.
Terra a nosa! ■
(El Emigrado. nº 100, 24/08/1923)

Waldo Álvarez Insua e Manuel García Barros
pertencen a dúas xeracións diferentes que xa
non entenden o amor a Galiza de igual xeito,
o rexionalismo ou se converte xa en
nacionalismo ou é un lastre que haberá que
abandonar
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Programa electoral
de Luís Porteiro Garea ao distrito
de Celanova. Principios políticos e
económicos que se comprometía
a defender e apoiar co seu voto no
parlamento español
I. POLÍTICAS. As conclusiós todas
da Asamblea de Parlamentarios respecto a reforma constitucional, tendo
por bases:
A) "Que a soberanía reside esencialmente no pobo e dil saen todolos poderes."
B) Que as Cortes débense reunir
todo-los anos desde 1º de Outono hastro 31 de Nadal, sin perxuicio das sesións extraordinarias que tivesen celebrado xa antes.
(Esto pra que non dependa da volunta do Rey nin dos Gobernos abrilas ou telas pechadas según lles acomode.)
C) "Que en caso de suspensión
de garantías constitucionales o decreto en que se falga, leve consigo a
convocatorio a Cortes pra da lí a
quince días. "–(Así non se dará o caso deste brau pasado en que o Goberno conservador do Sr. Dato tivo
catro meses as garantías suspensas,
cometendo as mais grandes arbitrariedades cos obreiros, agrarios e
contrarios o Goberno que estiveron
na cárcel inxustamente.)
D) "Reformar o Senado hastra facer que nel estea representada a vida
corporativa española." (Por entender
que os gremios, sindicatos e intereses coleutivos de obreiros industriales, comerciantes, agrarios e demáis, deben ter nas Cortes quen fale
en nome deles.)
E) Afirmar a personalidade da Rexión Galega a que se debe conceder a
facultade de gobernarse e rexirse libremente en todo-los ordes que digan relación o pleno desenvolvimento da
sua vida interna. Esta autonomía está
limitada por riba, polas facultades que
corresponden o Estado central, e por
baixo, pola autonomía municipal y-os
dereitos individuales que non poide
asoballar a Rexión.
46 terra e tempo outubro|novembro|decembro 2005

Competen o Estado Central e son
garantía da unidad Española as facultades pra todo o referente a:
a) Relaciós internacionales e representación diplomática e consular.
b) Exército e marina de guerra, fortificados de costas e fronteiras e todo o referente a defensa nazonal.
c) Condiciós pra seré Español y-o
exercicio dos dereitos establecidos no título I da Costitución.
d) Réximen arancelario, tratados de
comercio e aduanas.
é) Abandeiramento de buques mercantes y-os dereitos e beneficios
que concede.
f) Ferrocarrís e canales de interés
xeneral.
g) Lexislación penal e mercantil comprendendo nesta o réximen da propiedade industrial e intelectual.
h) Pesas e medidas, sistema monetario e condiciós pra emisión de
papel moneda.
i) Reglamentación de servicios de
correos e telégrafos.
i) Eficacia dos documentos públicos e das sentencias e comunicación xudiciales.
k) Lexislación social.
No demáis defenderá a soberanía
da rexión Galega, cuyas catro Diputaciós deben ser suprimidas, costituíndose unha soila Diputación Rexional.
Da organización municipal e parroquial tratará n-outra folla.
II. ECONÓMICAS. Todas as das Asambleas Agrarias hastra oxe celebradas, e
as que tomen dentro da lexislatura e
non teñan carácter político.
Polo pronto defenderá e sosterá
estas:
1º. A Libre importación d'o millo
e d'o centeo pol-os portos gallegos e
sempre que non fose destinado as
frábicas. (Veu costando inxustamente

Luis Porteiro
Ourense, xaneiro 1918

a Galicia vinte millóns de pesetas o
ano, polo dereito de comer broa.)
2º A Libre reparto vecinal n-os
Concellos de 10.000 almas pra baixo.
(Formará proyecto pra que teñan que
ser as parroquias as que repartan, facendo apéndice no que coste o puor
qué da suba au da baixa.)
3º A Lei xurídico-económica do
redención de foros.
4º A Pronta lexislación axeitada o
foro e demáis dereito civil especeal d'o
noso país. (Sobre todo en orden a compañía familiar galega, aparcería rural,
gando posto, lexislación hipotecaria,
prenda sin desplazamento sobre aperos
de labranza e frutos, e creto agrícola).
5º A Inspeuceon e fiscalizaceón
efeutiva d'a frabicación e venta de vinos y-abonos.
6º Pronta costruceón por empresas ou pol-o Estado, d'os ferrocarrís
d'a costa e do Ourense a Zamora.
7º Reconocimento d'as parroquias
n-o común de veciños como donas de
montes comunas alí donde ven esto
sendo costume, con xuntas de veciños.
III. O candidato rexionalista comprométese a visitar o distrito antes de
sair, cada vez que se abran as Cortes
pra/ Madrid, formándose po-las federados agrarias e por todos los vecinos
qualquera que sexa a sua idea política, en Asamblea que se celebrará en
Celanova o programa de pretensiós
locales de carácter colectivo que ha
de defender; e o pecharse o Parlamento vira a Celanova dar conta en
Asamblea pública da sua xestión.
Das conclusiós económicas, as 2ª,
3ª, 4ª, 5ª e 7ª.a non sería preciso defendelas no Parlamento, si se concederá a
autonomía rexional a Galicia porque
corresponderían as facultas lexislativas referentes a esas cuestións a Diputación Rexional e o seu Goberno ■
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No transcurso dunha concurrida cea na cidade de Vigo, o 11 de marzo de 2006, Laura Tato
anunciaba que o premio Manuel María a dignidade nacional recaia en Bautista Álvarez. Este premio
estaba enmarcado nunha serie de actos que programaron a CIG-Ensino, A Mesa pola Normalización
Lingüística, a Asociación Socio-Pedagóxica Galega e a Asociación de Escritores en Lingua Galega.
Todos eles tiñan como punto común pór de relevo a figura e a obra literaria de Manuel María.
A entrega do premio, unha peza de cerámica de Pérez Porto, fixoa Saleta Goi, amiga e compañeira
de traxectoria do galardonado. A Fundación Bautista Álvarez de Estudos Nacionalistas non pode
por menos que sentirse orgullosa de que o seu Presidente tivera este recoñecemento a toda unha
traxectoria de fidelidade a uns principios políticos, ideolóxicos e éticos acompasados cunha práctica consecuente. Mesmamente, o contido da intervención de agradecemento de Bautista Álvarez
foi unha expresión máis do seu compromiso nacionalista con máis de medio século de andaina.
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Algúns dos familiares de Manuel María. Sentada e falando, no

Numerosos asistentes arrouparon este acto de exaltación da figura e obra de

centro, María Pilar García Negro, Directora da Fundación Bautista

Manuel María

Álvarez de Estudos Nacionalistas

Nesta mesa atopábase de costas Alfredo Suárez Canal (Conselleiro de Medio Rural),
á súa esquerda Bautista Álvarez, Carlos Manuel Callón (Presidente da Mesa),
Saleta Goi, Anxo Louzao (Secretario da CIG-Ensino), Cesareo Sánchez (Presidente
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da AELG), Xoán Costa (Presidente da AS-PG), Néstor Rego (Concelleiro de Cultura
en Santiago), Luís Bará (Director Xeral de Promoción e Difusión Cultural)
e Xaime Bello (Vicepresidente da Deputación da Coruña). Ao fondo falando,
Tereixa Navaza, que introduciu a celebración do acto

Reportaxe fotográfica: Xaquín Soliño
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