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EPÍSTOLA MORAL A DANIEL

carta do presidente

Vou revelar un segredo que durante máis de vinte anos tiTemo utilizar unha linguaxe para ti descoñecida no teu
ven acochado na intimidade: a miña correspondencia con Castempo. Daquela, cando as mulatas te perseguían no carnaval
telao, despois de el retornar do desterro arxentino para entrar
da Habana por meterlle ciúmes a Virxinia, a economía de merno desterro do panteón de Bonaval. Foi o noso petrucio quen se
cado non se introducira aínda nesta parcela sexual. Facíase topuxo en contacto comigo, após coñecer as pancadas que a podo de maneira artesanal. Hoxe existen tendas ateigadas de
licía me dera no acto de recebimento que os nacionalistas orprodutos eróticos “made in USA”, que se insinúan irreverentes
ganizamos en reproba de que o seu cadáver fose utilizado e o
desde as vitrinas das zonas comerciais. Será por iso que a proseu cadaleito portado polos herdeiros políticos daqueles que no
moción institucional destes artigos novidosos, máis que res´36 quedaran frustrados porque o exilio lles furtara a satisfacponder a criterios pedagóxicos, sexa servil cumplicidade coa
ción de levalo ao piñeiral da Caeira. Inteirárase polos xornais.
economía neoliberal. Igual que o mercado institucionalizou o
Polos xornais que o ollo de vidro aínda lle permite ler. O ollo con
día do pai, da nai, o día do avó, tamén teremos dentro de pouque agasallou o protagonista das Memorias dun esquelete,
co o día de… Ponlle ti o que quixeres nos pontos suspensivos.
agradecido por telo inmortalizado nunha peza digna de figurar
Malia a todo, a túa xeración –e tampouco a miña– nunca tinas antoloxías da literatura universal. Isto é, dito de paso, que
vo problemas para satisfacer as apetencias sexuais. Cando a
para atopar mestres non precisamos saír da Terra. As musas gafornicación se facía sen papeis, había palleiros no inverno e
legas gozan tamén de boa saúde. Non vou demorarme máis
agras de centeo para as noites de verán, causando aqueles esneste exordio, pois non quero escurecer o artigo coa prolixa extropicios de que se mofaban os pícaros castróns do teu debuxo.
tensión do prólogo. Vaiamos ao miolo da cuestión. A carta que
Isto polo que se refere ao consumo erótico fornecido por vía de
transcrebo responde, en primeiro lugar, ao interese de Castelao
intercambio. Pero ambos sexos coñecían tamén á perfeición polos ideais que en vida defendeu. Non podía ser doutro xeito.
–en aprendizaxes nas escolas– o pracer do auto-servizo. A práPero tamén me incita a comunicarlle a
tica da modalidade individual recebía
el inquedanzas que, confesadas nestes
o nome de solitarios: para o vulgo,
tempos de post-modernidade (a única O castelo que non logrou
xogos, e, para o confesor, pecados. A
revolución que se fixo), poden considehistoria atribúe a Onán o invento da
rarse produto dunha mentalidade rese- asaltar a Ditadura pode virse masturbación. A patente é súa, non
sa, enferruxada pola vellice.
cabe dúbida. Mais o descobrimento
Entrego a Terra e Tempo o texto abaixo polo mel que a
dela, opino eu, debeu de ser anterior
íntegro desta epístola, solicitando de
á aparición do homo sapiens e, por
antemán a benevolencia do leitor, democracia depositou na
coerencia semántica, coñecida e
por querelo facer partícipe dunha
practicada polo homo erectus. Xa me
rancia e aloucada interpretación da culler dos sentinelas
dirás, querido amigo, cando a parella
actividade política:
orixinal foi expulsada do Edén, sen
“Amigo Daniel:
proxenie feminina acreditada nos empadroamentos bíblicos, de
Chámote amigo e non irmán, porque a irmandade nace do
que maneira se apañou Caín –morto Abel e inmaduro Set– pasangue e a amizade do corazón. Ti ben sabes que algúns que
ra compracer e liberarse das servidumes do instinto.
antes do ´36 te chamaban irmán –compañeiros de sangue coE vén agora a Administración galega metendo esta vella
rrupto— cravaron despois a faca na túa memoria. Non quero
disciplina na súa reforma educativa? Parodiando o clásico afodar nomes. Nas miñas anteriores procurei animarte, transmirismo que reza: “O que a natureza non dá, Salamanca non emtíndoche novas edulcoradas de optimismo. Quizais fose –teño
presta”, conclúo eu que o obradoiro non ensina o que o instinque recoñecelo– por mor de non debilitar os teus ósos, xa ento non demanda. É esta a nova “Rota Ho-Chi-Minh” escollida
fraquecidos pola progresiva desaparición dos fluídos embalsapara levar a luz nacionalista á mocidade? Mágoa profunda, vámantes que che inxectaron antes do enterro. Para o amigo Alellame Deus. Mágoa profunda que organizacións nadas para sexandre non houbo sequera esa compensación. Tiro seco nun
ren vangarda das clases populares –dos labregos, obreiros,
tépedo mencer de agosto.
mariñeiros– vaian derivando en vangarda do ridículo. E tanta
Falábasme, na túa anterior, da ledicia que che causara a
ermanza por decruar no terreo cultural, ideolóxico e político.
presenza nacionalista no cativo governo autonómico, aínda que
Hai extremos que eu descoñezo, por servirme exclusivamennon ocultabas a preocupación de que esa presenza servise
te das informacións subministradas pola prensa. De momento,
–por ambición ou incompetencia– para malversar o noso cauos obradoiros dos que temos noticia son só para mulleres. Será
dal ideolóxico. A navalla que serve para cortar, torpemente mapor fidelidade ao criterio de discriminación positiva. Se así non
nexada, pode lesionarnos. De todo hai, querido amigo, pois por
fose, podería revelar unha androfobia perigosa para a perpetuaveces abrollan síntomas alarmantes de grave desorientación
ción da especie. Ignoro tamén se os temarios son leccionados
política. Por exemplo, os sex-shops, que baixo a epígrafe de
por monitores ou monitoras, e se no futuro haberá obradoiros paObradoiros sexuais desde a Xunta de Galiza se están a promora homes. Obradoiros mistos, de nengunha maneira, non sexa o
ver. Non te persignes, que non é cousa de meigas. Tal como cho
demo que os aprendices rachen os apontamentos e acorden faconto. Nestes obradoiros preténdese iniciar as féminas nos
cer as cousas pola vella. Tampouco sei se con eles se pretende
praceres do erotismo, sen depender para iso de estímulos e coestimular unha sexualidade inapetente, causante do descenso
laboracións externas. Ti ben me entendes. Aínda que parecería
demográfico actual. Vidroso asunto, xa desenvolvido no seu temcorrecto chamarlles escolas de masturbación, considero acerpo por Fernández Flórez na súa novela Las siete columnas. Sexa
tado o nome de obradoiro –o atélier francés– por ser nel o lucomo queira, do noso nomenclator pronto van desaparecer as
gar onde se realizan os labores manuais, a diferenza da escola
Carmiñas e Marías, ocupando o canto delas –por iso da paternique educa para os traballos da intelixencia.
dade– abundancia de Consolos ou Consolacións. Do meu ponto
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de vista, para maior transparencia da xestión e investimentos públicos, cada cursiño debería rematar con avaliacións finais e outorgamento de diplomas.
Perdóame, amigo, que envolvese a nova que hoxe che transmito
en reflexións moralizantes. Que impudicamente confiase ao papel intimidades que antes nunca saíran da alcoba. Como ves, estoume contaxiando tamén da fachenda post-moderna da progresía. Como cambiaron os tempos! Antes, os labregos de Nebra manifestábanse contra
os foros brandindo o fouciño. Agora abundan manifestacións totalmente en coiros, sen eximentes para nengunha das partes pudendas.
Claro que os traballadores ocupaban as rúas para esixiren xustiza. Os
progres de hoxe en día fanno para protestaren contra a caza do raposo, ou tan só para poxar en oferta pública as súas dotes xenitais.
Non te canso máis coas miñas divagacións, pois sabes, ademais, que o correo secreto que nos serve de contacto ten limitada
a extensión dos nosos escritos. Saúdos a Bóveda e unha aperta moi
forte para Moncho Reboiras. Au revoir”.

Epílogo: Estou seguro de que o leitor se decatou de que o título deste artigo é un plaxio descarado da Epístola moral a Fabio, carta versificada en tercetos encadeados e metro endecasílabo, que o
capitán Fernández de Andrada lle enviou a Tello de Guzmán, correxidor en México. A realidade é que a miña intención inicial era outra: lamentar, como fai Rodrigo Caro na “Canción a las Ruinas de
Itálica”, o derrube dunha fortaleza construída co sacrificio de moitos patriotas. E o castelo que non logrou asaltar a Ditadura pode
virse abaixo polo mel que a democracia depositou na culler dos
sentinelas. Troquei de idea. Optimista até o suspiro derradeiro,
penso que aínda estamos a tempo de restaurar a casa petrucial.

BAUTISTA ÁLVAREZ

Good morning, Lenin!
[ Xoán Carlos Garrido Couceiro ]

A revolución desde abaixo é unha obviedade (os de arriba non van
a facer a revolución) ou é un absurdo (querer quedarse abaixo, renunciar á conquista do poder), mais é un dos argumentos habituais
dos que Lenin chama os “anticúpulas” polo que quizais se deba interpretar a consigna en clave interna, isto é, só se trata do rexeitamento por principio dos dirixentes polo simple feito de selo. O
que non desagrada a algún cargo pois mentres a crítica se desvía
á posición que ocupa non se meten co que fan e sobre todo non se
senten ameazados polo reto que suporía que alguén gorentase a
súa cadeira por considerar que o podía facer mellor. Consecuencia:
desestruturación da loita.
E citamos a Lenin porque este autor xa tiña refutado hai tempo esta doutrina de cuspir para arriba mentres un se abriga nalgún quefacer illado e fragmentado no que realizar a súa moralidade, case
podemos dicir a súa santidade, se seguimos a Toni Negri e o seu
referente revolucionario: San Francisco de Asís. Mais parece que
recorrer a Lenin hoxe resulta de mal gusto e algúns dos que andaban con el na boca hai tempo, agora, se tropezan casualmente na
casa con algún vello panfleto da década dos 70, quédase sorprendido ao topar nel o seu rostro e pregúntase: “que é o queríamos entón?”. Mais non logra recordalo.
Esquecer a Lenin obrigaríanos a empezar de novo, partir de cero,
abrir debates xa superados, perder máis tempo, enredarse en discusións xa resoltas, ter que inventar categorías que substitúan a
un acervo común consolidado: liquidacionistas, desviacionismo,
oportunismo, revisionismo, esquerdismo infantil, etc.
En vida trataron insistentemente esculpir un busto de Lenin e ao
fin o tallista tivo que amañarse de xeito imaxinativo, tendo en conta que o modelo non lle paraba quieto. Unha vez morto, certo é que
conseguiron momificalo e a súa imaxe foi usada para cousas ben
estrañas: hoxe, por exemplo, é unha atracción turística nos balados do Kremlin. Gorbachov ven de propoñer que o saquen da Praza Roxa e, en definitiva, sostén que hai que botar terra ao asunto.
Mais coa relevancia que teñen os símbolos, o derrube de estatuas
e queima de retratos non é o que paraliza a acción por falta de referentes teóricos ou o que nos empuxa a actuar sen pensar. Isto é
debido ao repudio da súa obra. E un dos perigos do antileninismo
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campante é a súa concepción dos movementos sociais (MS) como
substitutivos dos partidos e o seu desprezo polo papel destes para entrelazar as loitas populares cara a conquista do poder.
Neste contexto do bicentenario da “guerra da independencia“, o
sistema insiste en celebrar a espontaneidade das masas fronte á
loita organizada e ben dirixida dos pobos. Hai 200 anos xa se queixaba o Duque de Wellintong, que guiou ao exército angloportugués
que liberou a península, de que a manía de adxudicar as vitorias
aos bandoleiros e ao pobo desarmado só servía para ralentizar o
necesario artellamento dun exército regular capaz de derrotar a Napoleón. A mitoloxía de Agustina de Aragón disfrazaba a derrota e
mesmo as batallas gañadas, como a de Bailén, só contribuían a unha maior relaxación, o autoengano e a distorsión da realidade.
Non foi esa percepción desagradecida e suicida a de Rosalía -tan
inclinada a cantar méritos populares- que non tivo inconveniente
en lembrar o que significou Sir John Moore e do acompañamento necesario que estes líderes precisan nunha loita emancipadora: “Soio no está no seu sepulcro; un puebro/ co seu respeto compasivo vela/ polo estranxeiro a quen traidora morte/ fixo fincar
lonxe dos seus, i a alleos/ vir a pedir o derradeiro asilo”
Fálasenos da revolución española do 1808 e da de maio do 68. Mais
nin unha nin outra tiveron éxito nin foron tales revolucións, desestruturadas e desorientadas. Con todo, é certo que non son os partidos os que fan as revolucións, son os pobos. Mais, que é un pobo?
Un pobo descabezado non é un pobo, é unha multitude de individuos. Un pobo fundido e confundido nun Führer é un rabaño. Un
pobo tampouco é tal si se desintegra en milleiros de movementos
sociais inconmensurábeis. Un pobo é pobo cando é suxeito capaz
de recoñecer a súa composición plural e construír na súa diversidade puntos de encontro con obxecto de acumular forzas suficientes para mellorar colectivamente as súas condicións de vida, institucionalizando cada conquista e aprendendo da tradición de cada
loita levada a cabo. O labor dun partido é facer pobo onde non hai
máis que un amoado informe. E como se fai iso? Non hai “produtos milagre” nin palabras máxicas para conseguilo, agora ben,
quen queira saber como facelo non pode permitirse o luxo de comezar cun “Good bye, Lenin!”
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Nomes
[ Lois Diéguez Vázquez ]

Cando a conciencia sobre a nosa personalidade é orgullo; sobre a
diferenza, riqueza (o negro a se descompoñer en fermosas cores);
sobre o propio nun sentido amplo, encanto ou paraíso; e sobre o
alleo, coñecemento e contraste…; cando isto é así podemos, con
efecto, mover as montañas máis enormes que nos cerren a mirada.
Ser galego ou galega, hoxe, custa máis que hai uns anos: desgustos, amarguras, guerra aberta para poder exercer arreo como tais.
E non nos referimos só ao emprego do noso idioma; referímonos tamén á defensa de calquera dos dereitos económicos, culturais, políticos ou sociais que a esta nación avellentada se lle seguen a negar. O idioma está encaixado en todo isto do mesmo xeito que o ar
envolve os nosos movementos. Sen el, calquera dos outros aspectos vitais quedaría inevitabelmente adormecido ou morto.
Hai un dato, ao noso entender, que nos entrega, nunha análise
realmente científica (análise, que fermosa palabra perdida xa
fronte á pobreza moralizante da que nos trouxeron as ideoloxías
dominantes hoxe: reflexión), o baremo de como vai a consciencia na expresión máis rica e íntima do noso verbo. Referímonos

aos nomes ou apelidos galegos. Aínda non nos sometemos ao
imperio que nos impuxo Jacobo ou Tojeiro, ou Blas ou Del Val.
No canto diso, no seu día restablecemos Xacobe, Toxeira, Brais
ou Do Val. E puxemos Arteixo e O Grove nos rótulos. Lóxico, non
si? Pode un-unha, falar galego sempre, definirse como galego ou
galega practicante, reclamar en cada respiro o dereito roubado
do noso ser, e seguir chamándose José ou Villarino sen ningún
tipo de rubor? Vai o amigo, inimigo ou adversario, admitir tal
contradición sen criticala? Pode un ou unha adormecer no rolo
depositado hai tantos anos pola política da asimilación? Pensamos que non. E aínda así, moitos galegos e galegas de consciencia e sentimento, seguen a ter esa grandísima contradición
a pesar de que a lei, despois de loita obstinada, aceptou a reposición da anomalía. A incoherencia é, no fondo, falta de consciencia? Ou teremos que admitir que os rabuñazos da colonización son tan profundos que nos teñen vacinado contra a nosa
propia rebeldía? Daquela, pode ter futuro propio un país que se
obstina na súa propia negación?

Como en Irlanda, érguete e anda!
[ Xosé Ramón Ermida Meilán ]

O 13 de decembro de 2007 os Xefes de Estado ou de Goberno dos
27 estados membros da Unión Europea, reunidos no Pazo dos Xerónimos de Lisboa, acordaron retomar a Constitución Europea, derrotada polos resultados dos referendos en Francia e Holanda,
vestíndoa de Tratado a fin de garantir a súa entrada en vigor antes das eleccións ao Parlamento Europeo. Valéry Giscard d’Estaing, pai do Tratado Constitucional, non pode ser máis explícito
á hora de valorar o que comunmente coñecemos como Tratado de
Lisboa, chegando a afirmar que “os gobernos europeos puxéronse de acordo sobre mudanzas cosméticas na Constitución, para
que ela sexa máis fácil de dixerir”.
As precaucións que adoptaron os mandatarios da Unión para que o
texto saíse adiante limitou a participación popular ao caso de Irlanda, que os “eurobobos” nos venderan durante unha manchea de
anos como modelo de desenvolvemento a seguir sen explicarnos o
seu papel como cabeza de ponte do capital estadounidense.
Transcorridos un ano e un mes da sinatura do Tratado, cando 18 Estados membros de Europa tiñan procedido a súa ratificación pola vía
do lexislativo, o pobo irlandés, co seu voto negativo, mandou unha
mensaxe clara da necesidade dun novo rumbo para o continente.
A CEE primeiro e a UE despois construíronse mediante acordos entre Estados, polo que resulta lóxico que o “Tratado de Lisboa” só recoñeza a estes como suxeitos de dereitos políticos, negándolle os
mesmos ás nacións que carecen de aparello de estado. Así o
“Tratado de Lisboa”, esixe o respecto á “integridade territorial” de
cada Estado, polo que a plasmación práctica do dereito de autodeterminación queda impedido. Esta postura ten antecedentes no Informe Napolitano no cal se escribe:”Inaceptábel sería a pretensión
de que se recoñecese o dereito de autodeterminación dos pobos

para aqueles entes territoriais da Unión Europea nos que os
cidadáns teñan un sentimento forte e compartillado de identidade
nacional, lingüística e rexional”.
A única forza parlamentaria con presencia no Parlamento de
Dublín que fixo campaña polo non foi o Sinn Fein. A europropaganda está a tratar de vendernos o non irlandés como unha sorte
de conxura entre a igrexa católica, cando o episcopado irlandés
pediu o si, e fraccións do grande capital; abonda con botarlle unha ollada a rede para ver que o centro do debate social situouse
na defensa da reunificación territorial de Irlanda e a denuncia do
deterioro das condicións laborais. Os 862.415 irlandeses que optaron polo non, isto é, o 53,4% do 51% de cidadáns que acudiron
a votar, proceden fundamentalmente da Irlanda rural e mariñeira
así como dos asalariados das grandes factorías.
As reaccións dos dirixentes europeos de que o Tratado de Lisboa
debe continuar adiante non nos estrañan, a pesar de que abondaba con que un Estado non o ratificase para paralizar o proceso, xa
sabemos que na súa peculiar visión da democracia os xerarcas
europeos non teñen o menor pudor en mudar as regras no medio
da partida para gañala. No fondo, detrás desta concepción, atópanse as profundas sospeitas cara a democracia que alberga as
posicións neoliberais, democracia e capitalismo, por máis que nos
digan, son realidades antitéticas.
As Cortes Xerais do Estado terán que proceder a ratificar en breve
o Tratado de Lisboa, o non dos nacionalistas galegos no lexislativo
estatal contribuirá a pór a economía ao servizo das maiorías sociais, a atopar un encadre no continente ás nacións sen estado, a
artellar estratexias que contribúan a construír un mundo multipolar,
a espertar esperanzas. Si, Galiza, como en Irlanda érguete e anda!
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“Publicáronse as listas de defuncións
da represión franquista. Pero nunca
aparecen os nomes dos responsábeis.
Seica se suicidaron?”
6 terra e tempo xaneiro-xuño 2008
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Entrevista a Dolors Genovès

Dolors Genovès
XOÁN CARLOS GARRIDO COUCEIRO

Dolors Genovès é Directora de documentais históricos da Televisió de
Catalunya. Profesora de Documentais de Creación da Universitat Ramon
Llull e do Màster en Innovació i Qualitat Televisives. Membro do
consello de redacción da revista Trípodos. Licenciada en Filosofía e
Letras (Historia) e Ciencias da Información (Xornalismo) pola Universitat
Autònoma de Barcelona e en Filoloxía Catalana (Literatura) pola
Universitat de Barcelona. Está especializada no documental de
investigación histórica. A súa filmografía compoñena máis de dúas
ducias de títulos, por algúns dos cais foi premiada.
Durante os anos 90 esta xornalista e historiadora meteulle dente á
memoria histórica con traballos rigorosos que rompían un pacto non
escrito que empuxaba á marxinalidade a reflexión sobre o pasado.
A reacción non se fixo esperar e cebouse especialmente con M. Dolors
Genovès que viña de presentar un filme sobre a historia do dirixente de
Unió Democràtica de Catalunya, Manuel Carrasco i Formiguera, que foi
fusilado en 1938 na prisión de Burgos por “roxo e separatista”. O longo
calvario xudicial que sufriu Dolors deixou en evidencia moitas carencias
do actual réxime e de como se pechou a transición, e a súa vitoria final,
no Tribunal Constitucional, foi a que posibilitou unha certa sensación de
seguridade xurídica dos investigadores que aínda en precario comezaron
a restaurar a historia desa época infausta.
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Filmografía de Dolors Genovès: ”In memoriam”
(1986)“Operació Nikolai” (1992); “1968” (1993);
“L’or de Moscou” (1994); “Sumaríssim 477”
(1994); “4 dies de novembre” (1995); “Després
del diluvi” (1995); “Cambó” (1996); “Cuba,
siempre fidelísima” (1998); “Sapientíssims”
(2000); Chomón” (2001); Joan March, els negocis
de la guerra” (2003); “Los viajes de Mona Lisa”
(2003); “Abecedari Porcioles” (2004; “Roig i
Negre” (2006); “Entre el jou i l’espasa” sobre
el fascismo (2007)
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– Cal foi o que desencadeou da persecución xudicial da que foi obxecto?
– O calvario xudicial durou 10 anos
nas distintas instancias e aínda queda unha causa que ten que abordar o
Tribunal Constitucional. O documental Sumaríssim 447 (1994) centrábase
na figura dun catalanista democristián que era interesante desde o punto de vista histórico e xornalístico
porque representaba, en Cataluña, a
dobre memoria: a memoria da violencia revolucionaria que expulsa Carrasco por católico, e logo é capturado
e executado por Franco por catalanista e republicano. Era unha figura que
incomodaba a todos. En Cataluña hai
dúas memorias que hai que ter presentes, a violencia revolucionaria, arbitraria e incontrolada, e a represión
franquista de posguerra que aniquila
os adversarios seguindo un plan estabelecido de exterminio. Para facer este documental accedemos, por vez
primeira, ao sumario do Consello de
Guerra que condena Carrasco á pena

capital. É o primeiro sumario dun
Consello de Guerra que se dá a coñecer publicamente, e ademais puiden
conseguir toda a documentación do
defensor de Carrasco, un médico do
exército franquista, que fixo o que
puido dadas as circunstancias. Estreamos en novembro de 1994, todo o
mundo celebrou o documental, tivemos moi bos niveis de audiencia e todas as críticas foron positivas. E dous
meses despois empecei a recibir noticias de compañeiros xornalistas advertíndome de que algo se estaba a
tramar. Finalmente chegaron as denuncias por vía xudicial.
– En que se baseaban as denuncias?
– No sumario había o testemuño de 8
cataláns que se atopaban en Burgos
no 38, eran falanxistas ou carlistas,
que declararon contra Carrasco. No
filme recollía isto. Os fillos de dous
destes, Carlos Trías Beltrán e José Ribas Seba emprenderon entón as accións xudiciais. Son dúas familias coñecidas, tanto os Trías, recordemos o
filósofo Eugenio Trías ou ao político
do PP, Jorge Trías. Ou o caso de José
Ribas, director da revista Ajoblanco,
revista e figura que se definen como
anarquistas, aínda que algúns lle chaman “anarquista de salón”. Ambas as
familias consideraban que “manchara” a honra dos seus pais.
– Mais se no documental se critica a
violencia de ambos os bandos, como se nos di que hai que facer, a
que se debeu esa reacción?
– É unha opinión: preocupáballes
máis o seu propio currículo que o dos
seus pais. Tanto Carlos Trías como
José Ribas eran falanxistas desde
moi novos. Ribas foi o responsábel
da Falanxe catalá en Burgos durante
a Guerra e ambos ocuparon destacados cargos na administración franquista da posguerra. Polo tanto, foron declarar contra Carrasco porque
era a súa besta negra, todo aquilo
que eles detestaban: católico, demócrata e catalanista.
Pero o documental non fala das dúas violencias que sufriu Catalunya
sen máis. A violencia revolucionaria
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foi terríbel, 9.000 mortos en Cataluña, pero o terrorismo de Estado e os
milleiros e milleiros de mortos por
fusilamento, fame, traballos forzados etc., respondían a un obxectivo
perfectamente planificado: exterminar e amedrentar. En Sumaríssim
477 e nos meus documentais máis
recentes sobre o anarquismo Vermello e negro (2006) e sobre o falanxismo Entre o xugo e a espada (2007)
insisto nesa idea: houbo violencia
pero non son homologábeis. Non
equiparar non significa calar ou silenciar que esa violencia revolucionaria existiu. Só desde a asunción
dese tráxico pasado poderemos crear unha democracia de calidade.
– En calquera caso, desde o momento en que presenta as dúas caras non lle poden tachar dun tratamento parcial do tema?
– Non, pero ten máis risco, ou tíñao.
Hai 10 anos as cousas víanse algo diferente. Aínda non apareceran bos
estudos sobre a violencia na retagarda republicana e ninguén desde o documental identificara con nome e
apelidos as testemuñas de cargo nun
xuízo sumarísimo desprovisto de calquera garantía xudicial. Que quede
claro: todo o mundo sabía que Casrrasco estaba condenado de antemán. Por iso son aínda máis gratuítas
e terríbeis as acusacións destas “testemuñas fantasma”, tal como lles
chamou o defensor de Carrasco- contra o líder democristián.
– En calquera caso, vostede tiña documentación que acreditaba isto,

como é que as primeiras sentenzas
son favorábeis aos denunciantes
– No xulgado de primeira instancia,
tivemos un veredicto a favor e outro
en contra e na Audiencia xa tivemos
os dous en contra. Eles interpretaran
que atentaramos contra a honra destas persoas. Apelamos ao Supremo e
este deunos a razón nos dous casos e
á fin o Constitucional tamén nos deu
a razón. De calquera xeito, hai que
entender as primeiras sentenzas no
contexto político enrarecido que se
deu. 1995 foi un ano preelectoral durísimo entre o PSOE e o PP. Hai que
recordar que CiU apoiou o goberno
de Felipe González até o final, contra
vento e marea. Eu traballo na televisión pública, TV3, e o personaxe do
documental era un líder nacionalista.
O nacionalismo catalán ten moi má
prensa e foi a prensa quen primeiro
xulgou e dalgún xeito influíu nos xuíces. E, en cambio, os maxistrados do
Supremo e do Constitucional valoraron exclusivamente as probas achegadas e consideraron probada a tese
do documental. Ademais, crearon
xurisprudencia posto que acuñaron o
concepto de liberdade científica que
nos ampara a todos os que nos dedicamos á investigación.
– Aínda así houbo un voto particular no Constitucional contrario a absolvela?
– Si, o entón presidente do Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, e
Roberto García Calvo. A Jiménez de
Parga lle “doe España” e García Calvo
foi clasificado como un xuíz ultracon-

O 2 de outubro de 2007 celebrouse o xuízo en
primeira instancia no que se desestimou a
denuncia contra o historiador Dionisio Pereira
(na foto). Esta sentenza foi recorrida polos
denunciantes e agardase o resultado na
audiencia provincial de Pontevedra. A súa vez foi
denunciado tamén o arqueólogo Alfredo González
Ruibal. Outros casos como os de Fabian Garrido,
de O Grove, deixan en evidencia a precariedade
de condicións nas que teñen que exercer o seu
traballo os historiadores que traballan sobre esta
etapa histórica
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ARGUMENTACIÓN DA SENTENZA DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
QUE FINALMENTE ADSOLVEU A M. DOLORS GENOVÈS

O recentemente falecido Roberto García-Calvo xurando o cargo de
Gobernador Civil franquista.

…Pues bien, es posible colegir que la libertad científica —
en lo que ahora interesa, el debate histórico— disfruta en
nuestra Constitución de una protección acrecida respecto
de la que opera para las libertades de expresión e información, ya que mientras que éstas se refieren a hechos actuales protagonizados por personas del presente, aquélla, participando también de contenidos propios de las libertades
de expresión e información —pues no deja de ser una narración de hechos y una expresión de opiniones y valoraciones y, en consecuencia, información y libre expresión a los
efectos del art. 20.1 a) y d) CE— se refiere siempre a hechos
del pasado y protagonizados por individuos cuya personalidad, en el sentido constitucional del término (su libre
desarrollo es fundamento del orden político y de la paz social: art. 10.1 CE), se ha ido diluyendo necesariamente como
consecuencia del paso del tiempo y no puede oponerse, por
tanto, como límite a la libertad científica con el mismo alcance e intensidad con el que se opone la dignidad de los vivos al ejercicio de las libertades de expresión e información
de sus coetáneos. Por lo demás, sólo de esta manera se hace posible la investigación histórica, que es siempre, por definición, polémica y discutible, por erigirse alrededor de aseveraciones y juicios de valor sobre cuya verdad objetiva es
imposible alcanzar plena certidumbre, siendo así que esa incertidumbre consustancial al debate histórico representa lo
que éste tiene de más valioso, respetable y digno de protección por el papel esencial que desempeña en la formación
de una conciencia histórica adecuada a la dignidad de los
ciudadanos de una sociedad libre y democrática.
Como dijimos en nuestra STC 214/1991, de 11 de noviembre, FJ 7, el «requisito de veracidad no puede, como es obvio, exigirse respecto de juicios o evaluaciones personales
y subjetivas, por equivocados o mal intencionados que sean,
sobre hechos históricos». A lo que, de otra parte, hemos
añadido en nuestra STC 176/1995, de 11 de diciembre, FJ 2,
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que «la libertad de expresión comprende la de errar y otra
actitud al respecto entra en el terreno del dogmatismo ... La
afirmación de la verdad absoluta, conceptualmente distinta
de la veracidad como exigencia de la información, es la tentación permanente de quienes ansían la censura previa...
Nuestro juicio ha de ser en todo momento ajeno al acierto o
desacierto en el planteamiento de los temas o a la mayor o
menor exactitud de las soluciones propugnadas, desprovistas de cualquier posibilidad de certeza absoluta o de asentimiento unánime por su propia naturaleza, sin formular en
ningún caso un juicio de valor sobre cuestiones intrínsecamente discutibles, ni compartir o discrepar de opiniones en
un contexto polémico».
Tanto más ha de ser esto así para las libertades de expresión e información inherentes al ejercicio de la libertad
científica en el terreno histórico.
De un lado, porque, según acabamos de decir, la distancia en el tiempo diluye la condición obstativa de la personalidad frente al ejercicio de las libertades del art. 20 CE. De otro,
porque el encuadramiento de una actividad en el ámbito de la
investigación histórica y, por tanto, en el terreno científico supone ya de por sí un reforzamiento de las exigencias requeridas por el art. 20 CE en punto a la veracidad de la información
ofrecida por el investigador, esto es, a su diligencia. Por todo
ello, la investigación sobre hechos protagonizados en el pasado por personas fallecidas debe prevalecer, en su difusión
pública, sobre el derecho al honor de tales personas cuando
efectivamente se ajuste a los usos y métodos característicos
de la ciencia historiográfica…

O mesmo García-Calvo xurando o cargo de maxistrado do Tribunal
Constitucional (unha metáfora da transición)
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VOTO PARTICULAR DISCREPANTE DA SENTENZA FORMULADA POLO PRESIDENTE MANUEL
JIMÉNEZ DE PARGA Y CABRERA, E O MAXISTRADO DON ROBERTO GARCÍA-CALVO Y MONTIEL
…Mi discrepancia se extiende al fallo y parcialmente a la fundamentación del mismo. Comparto, ante todo, el ánimo de contemplar la Guerra Civil como un hecho histórico, ya lejano, que
no debe condicionar el presente; es la visión de la Guerra Civil
como una tragedia cuyos efectos han conformado «la dura realidad de la historia» (STC 28/1982, de 26 de mayo, FJ 2, que cita el fundamento jurídico 4 de la Sentencia).
Y hasta cierto punto comparto, en principio, la visión de la
libertad científica en el terreno histórico que se expone en el
fundamento jurídico 5. La investigación sobre hechos protagonizados en el pasado por personas fallecidas debe prevalecer, en su difusión pública, sobre el derecho al honor de tales
personas cuando efectivamente se ajuste a los usos y métodos característicos de la ciencia histórica (cursiva mía). Si
bien creo que, frente a lo que parece insinuar el citado fundamento jurídico, esta doctrina que podríamos llamar «De la
posición preferente de la libertad científica en el terreno histórico», no encuentra un antecedente en la STC 214/1991, de
11 de noviembre, FJ 7, sino que es una construcción de la Sentencia de la que estoy discrepando.
En efecto, la STC 214/1991 excluye del requisito de la veracidad los juicios o evaluaciones personales, pero no los hechos
históricos.
2. Habrá que aquilatar qué se entiende por «hecho histórico» como concepto determinante de la aplicación de un determinado canon propio de la libertad científica.
No será fácil definir el hecho histórico en abstracto, pero
sí resulta claro que ha de negarse su concurrencia en el caso
en cuestión. Concretamente, estimo que la Sentencia no enfoca bien el asunto al darle al reportaje sobre los sucesos acaecidos el tratamiento de un «hecho histórico». No se trata de un
«hecho histórico», lejano en el tiempo, del que pueda afirmarse que, por su propia naturaleza, o por la consideración que se
le da, o quien se la da, no pueda afectar al honor de los españoles que ahora viven. Un hecho que afecta al honor del padre
de personas vivas ha de considerarse susceptible de afectar al
honor familiar de los hijos del acusado en el reportaje, junto a
la violación del suyo.
Además, la Sentencia de la que discrepo no sólo desenfoca la cuestión, sino que incurre en contradicción cuando, a pesar de haber formulado su doctrina sobre la libertad científica
y afirmar que «la distancia en el tiempo diluye la condición obstativa de la personalidad frente al ejercicio de las libertades
del art. 20 CE» (fundamento jurídico 5), efectúa una ponderación entre la libertad de opinión y derecho a la información de
un lado, y al honor del Sr. Trías Bertrán y de sus hijos, por otro,
en el fundamento jurídico 6.

3. El hecho de reconocerles legitimación a los quejosos en
amparo es contradictorio. Tanto en el Juzgado de Primera Instancia núm. 13 de Barcelona, como en la Audiencia Provincial,
Sección Decimosexta, de Barcelona, se apreció una violación del
derecho al honor de los ahora recurrentes, en cuanto hijos del Sr.
Trías Bertrán. El Tribunal Supremo, Sala Primera, estimó que no
se había producido esa violación de derechos, pero siempre el
debate procesal se realizó con el presupuesto de la legitimación.
Y tenía sentido jurídico el que así se actuara, pues si, como ha argumentado la Sentencia del Tribunal Constitucional —de la que
estoy discrepando— el terreno es el de la crítica histórica [en el
fundamento jurídico 4, 2.o párrafo, se dice que «lo que aquí se discute es la forma en la que se ha informado sobre un suceso de
nuestra historia reciente”] los recurrentes en amparo habrían carecido de legitimación, tanto en los procedimientos ante la jurisdicción ordinaria, como ante la jurisdicción constitucional, pues
lo ocurrido en el Consejo de Guerra, como pura historia, no podía
afectar al honor de unos españoles que actualmente viven.
4. Aun admitiendo a efectos dialécticos que nos encontramos ante un «hecho histórico», ello no debe impedir toda distinción entre narración de hechos y expresión de opiniones, ni
todo control de la veracidad en la narración de los hechos.
No comparto que, como dice la Sentencia (fundamento jurídico 4, párrafo 3), resulte impertinente examinar si la participación procesal del aludido Sr. Trías Bertrán lo fue o no a título
de testigo de cargo, o la mayor o menor fidelidad en atenerse a
la forma de discurrir los consejos de guerra durante la Guerra
Civil. Y tampoco suscribo la afirmación (fundamento jurídico,
párrafo 3) de que no se cuestione que los hechos narrados fueran, en lo esencial, ciertos.
Antes al contrario, han de destacarse los errores cometidos
por el programa de televisión, respecto de los cuales los autores
no han ofrecido en ninguna instancia, ni tampoco en el proceso de
amparo, justificación que permita cobijarlas bajo el manto de la libertad científica.
Estos errores consistieron en afirmar que el Sr. Carrasco i
Formiguera fue condenado «exclusivamente» por los testimonios
de determinados catalanes, entre ellos el Sr. Trías Bertrán, así como que tales testigos comparecieran «voluntariamente» ante el
Instructor de la causa, calificándoles de «testigos de cargo» sin
advertir que algunos sólo depusieron en la fase de instrucción.
Reputados historiadores han sostenido, con argumentos
irrebatibles, afirmaciones contrarias, como luego diré.
5. No se han tenido en cuenta, en suma, los límites al derecho a la información o si se quiere, a la libertad científica, y estos límites debieron sopesarse, pues lo discutido son hechos y
no opiniones…
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De esquerda a dereita: Alfredo Grimaldos
(Madrid), Marta Capín (Asturias),Beatriz González
Amigo (Iniciativa Galega pola Memoria), Dolors
Genovés e Santiago Macías (O Bierzo) Táboa
redonda sobre os casos de demandas no Estado
Español contra investigadores celebrada no Grove
o 22 de setembro de 2007
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servador. Dous de seis, que dá conta
da fraxilidade do asunto, pois con outra composición e outro ambiente podería ser un resultado diferente no
sentido de prohibir este tipo de investigación histórica e sobre todo a
súa divulgación. Hai que ter en conta
a conmoción que provocaron as sentenzas contrarias cando este documental fora o máis premiado internacionalmente, foi considerado o
mellor documental de Europa en
1995, había certo consenso social de
aceptación e até celebración do filme.
– De onde veu logo esa campaña
para mudar a opinión pública contra vostede? Desde a extrema dereita?
– Da dereita camuflada de esquerdas. Un xornalista, Arcadi Espada,
que traballaba no diario El País (despois ideólogo do partido Cidadáns e
de Rosa Díez, columnista de El Mundo e articulista para a FAES) leva este documental á casa das familias
Trías e Ribas e promove a campaña
contra “Sumaríssim 447”, contra TV3
e contra min.
– E por que tivo eco esa campaña?
– Sumaríssim 477 foi utilizado como
un elemento máis de confrontación
no debate preelectoral de 1995. Podería termo aforrado: non citar os
nomes. Pero son xornalista e historiadora e non me autocensuro. Agora ben, logo das denuncias contra
Sumaríssim detecto unha regresión
neste sentido, parece que os historiadores se retraen máis. A pesar de
que se incrementa a bibliografía so-

bre este tema, dá a impresión de que
se produce certa incomodidade en
citar nomes. Publicáronse as listas
de defuncións, en diferentes municipios, vítimas da represión franquista. Pero nunca aparecen os nomes
dos responsábeis. Seica se suicidaron? E tamén no meu último documental sobre a Falanxe notei nos arquivos unha actitude censora. Por
exemplo, a directora dun arquivo
histórico comarcal, en Mataró, estivo ao meu lado controlándome, censurando nomes. Hai que ter en conta que durante o momento álxido da
polémica, en 1995, cando Sumaríssim 477 saía na prensa día si e día
tamén, moi pouca xente saíu a favor
de Sumaríssim, só un historiador,
Joan B. Culla, e un xornalista, Josep
M. Hortas Clavería, case ningún medio de comunicación saíu en defensa, non tanto do documental, senón
da liberdade de investigación e expresión.
– Pero hoxe seguen as denuncias
contra a TV3 por documentais de
investigación histórica como os
que se refiren a Terra Lliure.
– Si. En abril de 2007 emitiuse o documental Terra lliure, punt final e agora TVC acaba de emitir Terra Lliure, el
retorn. Ciutadans, Partido da Cidadanía puxo unha denuncia no xulgado
de garda para evitar a emisión e o PP
enviou unha queixa ao Consello do
Audiovisual de Cataluña (CAC). Terra
Lliure era unha organización armada
independentista que se autodisolveu a
mediados dos anos 90. En 1981, se-
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Televisió de Catalunya
e Catalunya Ràdio
desempeñaron un
papel importantísimo en
cuestrou Federico Jiménez Losantos e
liberouno o mesmo día cunha ferida
de arma na perna. O que molestou neses círculos é o feito que o documental
non fale de terrorismo e si de loita armada. O que máis me sorprende é que
estas mesmas persoas non falen de terrorismo de Estado cando se refiren á
represión do franquismo ou de xenocidio cultural para explicar o que pasou en Galiza ou en Cataluña.
– Sorprende desde Galiza a aposta
da televisión pública catalá pola recuperación da historia do país e até
con proxectos exemplares en todo o
Estado de documentais sobre cuestións políticas de tipo máis global.
Como foi esa experiencia e en que
situación se atopa hoxe?
– En 1992 convencín o director dos
Servizos Informativos que me deixase ir a Moscova para investigar nos
arquivos da Internacional Comunista. A partir desa exploración nese arquivo e nos do KGB e o Exército Vermello xurdiron os documentais
Operación Nikolai: o asasinato de
Andreu Nin (1992) e O ouro de Moscova (1994). Durante anos estiven
soa pero co boom do documental histórico máis persoas e departamentos
sumáronse á divulgación histórica.
Actualmente, temos diferentes formas de abordar o pasado: desde a
historia espectáculo, a historia-fición,
a historia-divulgación e a historia-investigación.
– Cal é a valoración que fas do papel
da TV3 para a defensa da lingua e a
cultura catalás e até da súa consciencia nacional.
– Televisió de Catalunya e Catalunya
Ràdio desempeñaron un papel importantísimo en normalizar nos medios de comunicación o catalán. Crearon unha linguaxe estándar
adecuado a estes medios, ás veces
criticado, pero válido, posto que os
40 anos de franquismo significaron
a imposibilidade de pór ao día a lingua vinculada aos novos medios de
comunicación masivos que xurdiron
na segunda metade do século XX.
Catalunya Ràdio é líder de audiencia

normalizar nos medios
de comunicación o
catalán. Crearon unha
linguaxe estándar
adecuado a estes
medios
e TVC foino durante moitos anos.
En cambio, TVC nunca foi unha televisión nacionalista –digan o que
digan– e a duras penas unha televisión nacional. O temor inicial de
non ser unha televisión folclóricaantropolóxica provocou unha alerxia sobre o máis próximo en beneficio en grao sumo afastado. Pero o
que define calquera televisión do
mundo é desde onde se mira e TVC
ten o obxectivo algo borroso ■

M. Dolors Genovés á beira dos historiadores
procesados Marta Capín, do proxecto “Frente
Norte” e Dionisio Pereira
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A miseria da solidariedade
As balanzas fiscais españolistas
[II] O problema de se ao
pensamento humano pódeselle
atribuíren unha verdade obxectiva,
non é un problema teórico, senón
un problema práctico. É na práctica
onde o home ten que demostrar a
verdade, é dicir, a realidade e o
poderío, a terrealidade do seu
pensamento. O litixio sobre a
realidade ou irrealidade dun
pensamento que se illa da práctica,
é un problema puramente
escolástico.
…
[XI] Os filósofos non fixeron máis ca

Estase negociando xa un novo sistema de financiamento

interpretar de diversos modos o

autonómico, que debe substituír aqueloutro vixente

mundo, mais do que se trata é de o

desde o ano 2002 que fora confirmado como eterno,

transformar.
KARL MARX. Teses sobre Feuerbach

para sempre, polos dirixentes do imperio naqueles
tempos. Perante semellante balbordo de opinións,
quizais non resulten innecesarias unhas poucas e cativas

XOSÉ DÍAZ DÍAZ

reflexións, que outra cousa non poden ser, a respecto

Economista. Autor de múltiplos

desa fabulosa construción das balanzas fiscais

traballos sobre o sector naval, o

españolistas, ara de sacrificio dos pagáns que os seus

mercado de traballo e de pensións, o

elaboradores elevan como tributo aos seus deuses para

sector enerxético e a fiscalidade. Foi
Presidente da Comisión de Economía,

que sexan benevolentes con eles e os acollan nas súas

Facenda e Orzamentos do Parlamento

glorias terreais.

de Galiza na V Lexislatura (1997-2001)
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LIMIAR. E, por ende, os novos dirixentes, xa confirman así este próximo
sistema nin sequera nado. Como se
ve, dirixentes posuidores de poderes
como divinos, de maneira que un día
destes nos anunciarán que grazas a
eles a Terra vai deixar de dar voltas
para que non nos mareemos. Porén,
un contexto deste tipo resulta o idóneo para a “reaparición”, cal Superhomes de serie lixo, de toda caste de
confesos e inconfesos españolistas, xa
políticos ou académicos, movidos todos eles cal marionetas moi enfeitadas
nos intereses dos partidos estatais
presentes na Galiza, para abrírmonos
os ollos aos autóctonos, vendéndonos
a prezo tirado, de balde, canto moito
solidario resulta o Estado para con Galiza, mais sobre todo para sinalarnos
con énfase como o noso país precisa
perentoriamente, necesaria e intrinsecamente dese Estado para poder subsistir. Semellante derrama infatigábel
sobre a sociedade galega desta auténtica porcallada intelectual non preten16 terra e tempo xaneiro-xuño 2008

de ningunha outra cousa máis que a
simples inmobilidade, pois a nosa felicidade depende diso precisamente:
que nada hai que mudar, que Galiza
non pode aspirar a desenvolverse por
si, como se se tratase dun raparigo
permanentemente incapaz, por natureza, de aprender andar. E se recentemente se redactou un capitulo máis da
serie interminábel das balanzas fiscais, formulación summum de todo
esta caterva de estupideces, venlles
como un anel ao dedo aos nosos españolistas para o remexer todo, a maneira como actuaban as vellas bruxas
para obteren as apócemas máxicas e
hipnotizadoras que converten soños
fantásticos en realidades auténticas,
nos que só poden crer quen non teñan
salvación ou os inimigos do País. E
fronte a esta festa dos vendedores de
solidariedade, desta maquinaria infernal e antigalega, dos corifeos e os lacaios dos vicerreis pretensiosos que
seica xogan o papel de castas dirixentes e dominantes do País, a Cámara
autonómica – o centro da vida política
galega – móstrase incapaz de realizar o
debate necesario sobre o significado
do vixente sistema de financiamento,
sobre as súas fortalezas e as súas debilidades, sobre cales deberían ser as características acaídas dunha alternativa
ao mesmo nunha perspectiva de defensa dos intereses do País. E tanto
máis á vista da importancia políticopráctica que supón a negociación do
sistema de financiamento, unha peza
esencial, espello da (ausente)soberanía efectiva que ostenta o noso pobo
dentro do Estado benfeitor, e da súa
adecuación ou non para atender ás necesidades presentes e de futuro para
afrontar un desenvolvemento autocentrado e a mellora do benestar dos
galegos. E pouco ou nada axuda a enfrontarse a este complicado escenario
o refuxio nun rexionalismo, que nada
ten a ver cos postulados que defendía
aqueloutro histórico, baseado en non
se sabe que caste de espírito galeguista entendido á maneira españolista
que seica abunda tanto polo País. Perante semellante estrondo falsario e
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As balanzas fiscais
(BBFF) son un
instrumento utilizado
para pór de manifesto
prepotente, quizais non resulten innecesarias unhas poucas e cativas reflexións, que outra cousa non poden
ser, a respecto desa fabulosa construción das balanzas fiscais españolistas,
ara de sacrificio dos pagáns que os
seus elaboradores elevan como tributo
aos seus deuses para que sexan benevolentes con eles e os acollan nas súas
glorias terreais.
A MISERIA DA SOLIDARIEDADE.
As balanzas fiscais (BBFF) son un instrumento utilizado para pór de manifesto os fluxos financeiros (ingresos e
gastos) que se producen entre espazos
económicos con diferentes niveis de
goberno, de maneira que nos Estados
realmente –politicamente– descentralizados permiten visualizar dun xeito acaído como se exercen as
soberanías fiscais respectivas, compartidas horizontalmente entre os diferentes niveis de goberno como
representación dunha unión xurídicoinstitucional operada en pé de igualdade entre as partes constitutivas
orixinais, mentres que nos Estados
unitarios limitadamente descentralizados desde unha perspectiva política, como acontece no Estado español,
representan estas relacións xerarquizadas verticalmente, patentizando un
nivel superior, en termos de soberanía,
dun goberno sobre os outros, suxeitos
a unha relación de dependencia política e aos que non se lles recoñece ningunha soberanía orixinal de facto. Este
nivel superior, este Estado, aparece entón repartindo ingresos e facendo gastos, aparece como a única realidade,
como o Todo Absoluto.

UE

ESPAÑA

A REALIDADE

CCAA

ESPAÑA

A FICCIÓN

É obvio que estes fluxos financeiros non son máis cunha derivada dos
fluxos económicos reais, da mesma
maneira que os impostos que pagamos ou soportamos son a consecuencia derivada da nosa capacidade
económica xeral. Incluso, todo o
mundo entende que a realización
dunha infraestrutura ou equipamento
calquera, ou mesmo a construción da
vivenda propia, vai alén dos fluxos financeiros que reflicten a actividade
real que se produce coa súa construción. Están os efectos directos sobre o
emprego, están os efectos sobre a produtividade por mor da mellora experimentada na mobilidade das persoas
e as mercadorías, está a mellora do
benestar e outros intanxíbeis…
Da mesma maneira, na economía
real defínense balanzas comerciais
que representan o fluxo de mercadorías e servizos, balanzas enerxéticas e
así de seguido. Centrar a atención unicamente nos fluxos financeiros derivados, ignorando os fluxos reais,
resulta evidentemente absurdo desde
unha óptica estritamente científica,
mais moi proveitosa ideoloxicamente
para fundamentar a existencia dunha
estrutura xurídico-institucional estatal
que debe permanecer tal cal é, antes,
agora e sempre, baseada como sabemos na existencia dunha única soberanía que repousa nunha pretensiosa
‘Nación española’, única e indivisíbel.
Aínda canto isto pareza banal, no
caso da elaboración das balanzas fiscais no Estado español, coa súa descentralización sui generis, enfrontámonos principalmente con
dous tipos de problemas: a) os ideolóxicos implícitos ou explícitos, resumidos no intento de subministrar a
través delas “argumentos” adicionais,
non só da benevolencia de semellante Estado benfeitor, senón que da súa
existencia deriva necesariamente a
nosa propia existencia, presentándosenos como incapaces de nos valermos por nos propios, afianzando así
as mesmas “teses” recorrentes deducidas do seu tratamento específico e
absurdo sobre o sistema de financia-

os fluxos financeiros
(ingresos e gastos) que
se producen entre
espazos económicos
con diferentes niveis
de goberno
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mento; b) os relacionados coa metodoloxía utilizada para a súa elaboración, íntima e fatalmente relacionado
co anterior, malia a forzada aparencia
de obxectividade técnica coa que se
pretenden adornar. Calquera que for
a resposta que lle demos á pregunta
kantiana sobre o a priori, resulta evidente que a metodoloxía utilizada
polos nosos xenerosos españolistas
está fundamentada, leva implícito
nos seus propios supostos a priori, os
resultados que logo pontifica, por iso
certamente predeterminados. Como
veremos, todo consiste no feito aparentemente sinxelo de partir dos ingresos e gastos agregados a nivel da
Administración Pública Central ou
Estatal e, por exemplo, no caso galego, aplicarlle –imputárselle– 5,5%
deses ingresos (como regalo do papá
Estado aos galegos) mais 7,2% deses
gastos (mostra da súa teimuda preocupación polo noso país), todo iso encuberto nuns criterios de reparto dos
diferentes compoñentes deses agregados, completamente subxectivos,
arbitrarios, cando non disparatados,
para conseguir os resultados pretendidos. Así, os resultados desta técnica teñen como característica esencial
o de ser invariantes no tempo (marabilloso! Quen dixo que non se alcanzara a pedra filosofal? Os nosos españolistas van moito máis alá desa
simpleza!). E tanto ten que elaboren
balanzas fiscais do tempo da doma e
castración ou para dentro de mil anos
máis, os resultados serán sempre
iguais, pois están predeterminados
pola súa propia metodoloxía, necesaria para apuntalar unha concepción
específica do Estado español, como
obxectivo fundamental, ademais do
simple lucro monetario persoal, xa
que de algo hai que vivir.
Expresión disto son os saldos específicos, permanentes, intrínsecos,
que presentan estas balanzas fiscais
no período 1991-2005, como si formasen unha parte principal entre as
características esenciais do noso país,
e que se moven, en millóns de euros
constantes de 2005, arredor dos 3500
18 terra e tempo xaneiro-xuño 2008

M€. Saldos predeterminados, consecuencia inmediata da metodoloxía ad
hoc utilizada para o seu cálculo, mais
que desde o lado práctico e filosóficopolítico expresan, por unha parte, os
soños fantásticos do españolismo a
respecto do seu Estado benfeitor. E
pola outra, o Estado ilusorio da súa
crenza real na incapacidade natural
dos galegos e da Galiza para se valeren por si propios. E finalmente, contén implicitamente a propia contradición desa filosofía, tendo en conta o
contido preciso da súa Constitución
sobre a igualdade territorial e, polo
menos desde a vixencia desta norma
perfecta –e por tanto, con vocación
de permanencia eterna– os continuos
e denodados esforzos empregados
polos diferentes gobernos dese Estado benfeitor e igualitario, calquera
que fose a súa cor política, para a alcanzar, mais incapaces eternamente
de o lograren mesmo por medios coactivos de ser necesario, no caso
(máis que posíbel) de os irracionais
autóctonos se negaren a aceptar a
“modernidade”. A modo e maneira de
novos Napoleóns portadores –a cabalo– da razón universal, como nos
aprendeu o Hegel.
Mais o crucial é impor como sexa
esta ideoloxía a través da reiteración
esmagadora, vomitiva, da imposición
dun auténtico terror pseudocientífico,
contando con todo o apoio desinteresado dos seus secuaces autóctonos colonizados, para que as poboacións
respectivas, polo menos nalgunhas
partes, cheguen a tomar a serio semellante varredura intelectual.
E se agora corrixen os seus propios criterios, en casos de maneira
esencial, como por exemplo no tratamento dos impostos soportados realmente polos diferentes territorios do
Estado español para os achegar algo
máis á realidade, sintomaticamente
agás no caso de Madrid, isto non importa ren. Non se lles cae a cara de
vergoña por seren tan anticientíficos
anteriormente. Corríxense tranquilamente os resultados anteriores como
se nada, e aínda que supoñan unha
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Os galegos vivimos
grazas ao noso traballo
e, como en todas as
partes, uns mellor ca
Saldo Neto coa UE1
ESTADO

Balanza comercial con España2

outros. É a través deste

M€

%PIB

M€

%PIB

Alemaña

-8.565,3

- 0.40

15.846,2

0.74

Francia

-1.725,2

- 0.11

8.100,0

0.51

específica estrutura da

Países Baixos

-2.923,3

- 0.64

4.318,7

0.95

nosa economía, que

Suecia

-1.046,9

- 0.40

1.563,0

0.59

traballo colectivo, da

1

Saldo Neto da balanza fiscal coa Unión Europea (BB.FF)

producimos o nivel de

2

Saldo Comercial co Estado español (BB.CC)

riqueza presente (PIB)

modificación dos saldos fiscais en
máis de 40% que, lembremos, se nos
entregaron para a súa adoración como un totem científico, divino, incontestábel, todo segue o seu curso
normal. No esencial dos resultados
non se produce alteración cualitativa
ningunha. Pobre de nós se os médicos e os científicos nucleares utilizasen as súas ciencias respectivas como
o fan os nosos fabricantes españolistas de balanzas fiscais: a humanidade
xa non sería realidade na Terra, e o
mesmo planeta, está claro, tería desaparecido, se iso fose posíbel.
Pouco lles importa que, por exemplo no caso das balanzas fiscais entre
a Unión Europea e os diferentes Estados soberanos que a integran, presencien uns fluxos financeiros recíprocos, reais, efectivos, e non simples ficións imputadas dun Estado
identificado cunha repartidora diabólica ou divina, que tanto ten, e que falsifican de maneira radical os resultados das mesmas. Ademais de que, como nos mostra esta táboa con dados
correspondentes ao ano 2003, a fixación exclusiva nas balanzas fiscais preséntanos Alemaña, Francia, os Países
Baixos ou Suecia como os auténticos
perdedores da UE, ou se se quer, como
habitualmente se predica por intereses ideolóxicos comúns, como uns Estados intrinsecamente solidarios cos
outros Estados “pobres”, aspecto que
se compadece pouco coa realidade tan
pronto como introducimos outras balanzas como as comerciais. E neste
sentido, europeísmo e glorificación do

Estado español forman parte dun todo
ideolóxico perverso.
Por outra parte, e aínda que non
o habería de dicir, mais dirémolo, os
galegos vivimos grazas ao noso traballo e, como en todas as partes, uns
mellor ca outros. É a través deste traballo colectivo, da específica estrutura da nosa economía, que producimos o nivel de riqueza presente
(PIB, ou como se queira resumir), que
está moi condicionada polas limitacións políticas derivadas da pertenza
–forzada e forxada pola historia– a
este Estado-Leviatán, que impiden a
aplicación das medidas políticas
axeitadas á nosa realidade produtiva
sectorial (pensemos nas posibilidades frustradas de sectores como o
lácteo, enerxético ou naval, por nos
referir a algúns dos que hoxe están
na primeira liña mediática), que limitan cando non imposibilitan o desenvolvemento autocentrado necesario nun país normal, así como tamén
determinan de maneira substancial
os parámetros definidores da nosa
estrutura económica. A esta corresponden os niveis salariais realmente
existentes, a esta corresponden as
nosas pensións, dependentes, á súa
vez, deses niveis salariais. Así é como se traduce directamente a “solidariedade” dese Estado benfeitor coa
Galiza, que ten un impacto tan negativo sobre a súa economía e o benestar do seus cidadáns que nunca poderao disfrazar de ningunha caste de
“saldo fiscal”, que amais da súa irrealidade, non vería a representar, sexaneiro-xuño 2008 terra e tempo 19
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gundo a concepción dos españolistas, máis que a esmola miserenta que
un lle ceiba aos esmoleiros carentes
de todo recurso e abandonados pola
súa sociedade. Tal é a penosa realidade e a consecuencia directa da pertenza, tal cal é –e que se pretende
manter como inmodificábel– a ese
Estado benfeitor. E mais logo, falar
de solidariedade no caso das pensións contributivas resulta, por definición, completamente paranoico,
calquera que for a idea que se sustente do Estado español.
De lles facer caso a estes farsantes, teriamos que tragar a trola de que
a evolución da poboación madrileña,
que era en 1900 dúas veces e media
inferior á galega, que se igualaban en
1960, e que actualmente é máis de
dúas veces superior á galega, obedece á evolución de factores demográficos como as taxas de natalidade e
mortalidade (!!), e non das políticas
concretas orientadas a potenciaren o
centro do Imperio español. E todo iso
sen posuíren un só quilovatio eléctrico (ou de gas) dos incluídos no réxime ordinario, nin falta que lles fai.
Chegaremos a tanto na inversión dos
fluxos reais da solidariedade? Non será máis doado crer nas meigas e meigallos, unha característica esencial do
noso ser se lle temos de facer caso á
morea de tópicos alleos sobre nos?
Por tanto, ben que de novo banal,
a xeneralidade dos galegos viven do
seu traballo que non da caridade filantrópica de ninguén, agás o reducido núcleo colonizado cuxa única e
20 terra e tempo xaneiro-xuño 2008

estrita actividade é a de simples “vendedores de solidariedade”, aínda non
incluída entre as ramas produtivas do
PIB. E que, por certo, padecen unha
esquizofrenia digna de certo consolo:
casualmente, todos eles viven moi
por riba das condicións medias das
que gozan os galegos produtivos, grazas aos impostos que soporta, en
maioría abafante, o conxunto da poboación traballadora galega. Auténticos subsidiados por quen eles
afirman ser os receptores dunha ilusoria solidariedade estatal teñen como actividade real a tal venda da
solidariedade estatal, urbi et orbe. Se
pola rendibilidade social da súa actividade fose, habería que expresar que
todo o que gañan por riba do salario
mínimo ou da renda básica preceptiva polo mero feito de ostentaren a
condición de cidadán constitúe un
enxebre atraco á sociedade galega,
sempre tan solidaria con quen non
debe. Afortunadamente, estes casos
son a excepción e non merecerían comentario maior de non ser polo apoio
que reciben das castes dominantes
no noso país, para lles facilitar o seu
labor contra do mesmo.
Por outra parte, é a posesión de soberanía a que outorga o poder bastante para, entre outras cousas, exixir ingresos coactivos, sen contrapartida
ningunha, aos habitantes dun territorio. O goberno correspondente utiliza
estes ingresos coactivos (impostos)
para realizar a súa actividade: afrontar
o gasto de funcionamento dos diferentes servizos que subministre á so-
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É a posesión de
soberanía a que outorga
o poder bastante para
exixir ingresos
ciedade, realizar investimentos de todo tipo e facer transferencias diversas
aos seus organismos e empresas, ás familias e as institucións sen fins de lucro, aos empresarios privados, ou cara
aos gobernos de nivel inferior. Actividade que segundo nos aprenderon
desde ben lonxe, ten como finalidades
teóricas o logro dunha asignación óptima dos recursos dispoñíbeis para a
satisfacción das necesidades, a eficacia
na utilización deses recursos, a utilización dos ingresos e gastos públicos
compensando as oscilacións na actividade privada para evitar o desemprego e a inflación, a procura dun desenvolvemento económico e levar a cabo
unha distribución equitativa da renda
nacional que o funcionamento real do
sistema capitalista é incapaz de proporcionar.
Ademais, é ben coñecido como a
existencia dos chamados bens públicos, comúns e indivisíbeis (como a
defensa, a xustiza, ou a seguranza pública) que han ser consumidos formalmente, por definición, en cantidades iguais por todos, sen se poder
excluír disto a ninguén, fundamentou a orixe da mesma actividade financeira pública. Aínda que non o
pareza, isto ten moito a ver coa pola
españolista elaboradora das balanzas
fiscais, xa que lles serve como argumento nuclear para fundamentar as
súas imputacións aloucadas para así
chegaren aos resultados específicos
das súas predicacións. É claro que
non concordan demasiado co Nietzsche, para quen “ben común” constituía unha expresión que se contradicía
a si mesma: o que pode ser común,
pensaba el, ten sempre pouco valor.
Lerias aparte, outro efecto moi
grave da consideración acrítica das
balanzas fiscais españolistas é o afastamento do foco dos problemas verdadeiramente reais. En primeiro lugar, os orzamentos tamén teñen
ideoloxía, de maneira que a parte da
actividade financeira pública orientada cara á redistribución –á solidariedade– é moi escasa, e nestes tempos
ultraliberais caracterizados por unha

redistribución inversa da riqueza, por
unha redistribución da riqueza cara
arriba, como o demostra a continua
caída do peso da retribución dos traballadores na renda nacional, ao que
tanto colaboran os orzamentos “modernos”, non salientan precisamente
pola súa atención a esta importante e
necesaria cuestión. É a isto ao que debe dedicarse unha maior atención se
temos de aceptar a economía como
ciencia social, como unha ciencia a
servizo dos homes e non á inversa. O
que se critica é a falta de solidariedade real e o seu retroceso, e por iso, a
propaganda inútil, prexudicial, tóxica, penosa, derivada das balanzas fiscais españolistas.
Da mesma maneira, atéigannos
coa cantilena consabida de que uns
territorios pagan máis impostos, en
termos absolutos, ca outros, cuestión
da que derivan, inmediata e absurdamente que uns viven a conta dos outros, o mesmo de absurdo que
pontificar que un operario nunha fábrica galega viva a conta do seu encargado ou xefe. Como é evidente
para calquera, o certamente milagreiro sería que non acontecese así, tendo en conta as diferenzas de
poboación e actividade económica
existente entre as diferentes nacións
e rexións integrantes do Estado español. Mais significa iso que a carga fiscal que soportan eses diferentes
territorios, en función da súa capacidade económica, non en termos absolutos ou por habitante, que nada
pintan aquí, é equitativa? Reflicte a
existencia dun sistema fiscal único
español regresivo, proporcional ou
progresivo? Tal é a cuestión real que
debería preocupar os economistas
que sexan capaces de exerceren a súa
profesión cunha dignidade mínima, e
non simplemente ideolóxica e alienada a respecto do propio país que lles
dá de comer sen o mereceren.
Situémonos nunha Galiza poboada por dous galegos. O un, cuns ingresos de 1000 euros ao mes, e o
outro, con 6000. O primeiro paga impostos a un goberno pantasma galego

coactivos aos
habitantes dun
territorio. O goberno
correspondente
utilízaos para realizar
a súa actividade

xaneiro-xuño 2008 terra e tempo 21

Terra tempo 145-46 16/6/08 12:25 Página 22

Economía

por 200 euros mentres que o segundo
faino por 600 euros. Con eles, semellante hipotético goberno galego realizaría todas as funcións que antes
resumimos. Deixando de lado que cada quen vive do seu traballo, pódese
acreditar estarmos diante dun sistema fiscal equitativo, xusto? Os nosos
españolistas dirían que si, e ademais,
demostrando teren os miolos no
Averno, afirmarían que o galego primeiro vive á conta do segundo! É
xusto que quen gaña 1000 euros/mes
tribute 20% dos seus ingresos mentres que quen gaña 6000 tribute 10%
dos seus ingresos? É xusto e equitativo que, independentemente da súa
capacidade económica, ambos os
dous tributen a mesma porcentaxe,
digamos 20%? Ou precisamente, para
que sexa factíbel a realización de políticas solidarias, redistributivas, a
prol daqueles segmentos da sociedade que realmente o necesiten, calquera for a causa desa situación, por
parte do goberno de quenda, se tal é
a súa orientación, un sistema fiscal
non debería caracterizarse pola súa
progresividade, é dicir, polo feito de
que quen teñan máis, paguen máis
que proporcionalmente? Consiste
nisto a equidade, a xustiza? Tal é a
cuestión real. Así, os nosos españolistas, como, incluso agora, reflicten
nas súas balanzas fiscais, contemplan impávidos, sen se inmutar, a
existencia dun sistema fiscal case
que proporcional –e tanto máis se
consideramos o agregado de impostos e cotizacións sociais (un imposto
22 terra e tempo xaneiro-xuño 2008

real no lombo dos traballadores), que
por metades constitúe a parte de león do conxunto dos ingresos estatais, tan teimudos e teimados eles en
se empeñaren sen desmaio na prédica de falacias que nada teñen a ver
coa realidade. Porén, e xa na realidade, é doado comprobar como Galiza
padece unha presión fiscal (medida
como a porcentaxe que significan os
tributos que soporta por mor do sistema fiscal español, a respecto do
seu PIB, da súa capacidade económica) superior á catalá, ou superior á
media estatal, mostrándonos a dirección ou sentido real da solidariedade
tan cacarexada. E o mesmo acontece
co agregado de impostos e cotizacións
que se sitúa en 33% do seu PIB. Tal é a
realidade, e non as charlatanerías desnortadas para fundamentar as posicións ideolóxicas españolistas.
Neste ámbito introdutorio xeral,
final e sucintamente, expresemos dúas cuestións adicionais. A primeira
–Bautista Álvarez dixit– é que non
son propiamente os Estados ou as nacións os que son “ricos” ou “pobres”,
senón que cumpre a aplicación estrita distes cualificativos ás persoas que
os habitan. O desenvolvemento disto
alongaríanos en demasía para as pretensións destas notas, mais é unha
realidade incontestábel que todos os
países “ricos” están inzados de cidadáns pobres. A segunda, ben máis
importante, é que realizaremos esta
análise situados no contexto políticoinstitucional estatal actual, dentro da
propia lóxica do sistema, coa finalidade, non sabemos se conseguida, de
combater todas as tropelías que os
españolistas nos queren facer pasar
por auténticas verdades científicas,
tal é súa ousadía desmedida para xustificar o inxustificábel. Obviamente,
isto é, estruturalmente, unha situación radicalmente diferente da que
poderiamos contemplar na realidade
nunha situación de independencia ou
mesmo de recoñecemento xurídicoreal dun Estado plurinacional. Situacións estas últimas, que non o hai
que dicir, son inconmensurábeis a
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respecto da situación actual, da mesma maneira que o é, por exemplo, a
produtividade resultante dunha técnica agraria asentada no arado romano e outra resultante do uso do
tractor. Será por isto, e malia, segundo eles, lle resultar tan cara a nosa
Galiza a un Estado tan benfeitor por
natureza, divina ou humana, que se
opoñen, se irritan, se ofuscan e entran nunha especie de cólera demoníaca diante da pretensión de calquera
modificación, por moi moderada que
for, que avance na soberanía real do
noso país?
A METODOLOXÍA UTILIZADA
POLAS
BALANZAS
FISCAIS
ESPAÑOLISTAS: EFECTOS PRÁCTICOS. Pois ben, no Estado español
existe xa unha dilatada tradición na
elaboración de balanzas fiscais rexionais. Deterémonos, xa que logo, no
contido das balanzas fiscais elaboradas pola Fundación do BBVA para o
período 1991-2005 (definitivas para o
período até 20031, provisionais para
2004 e 2005), publicadas no ano 2007
e continuadoras das que, para o período 1991-1996, se redactaron no ano
2003, como exemplo prototípico da
visión españolista de elaboración de
balanzas fiscais. Á parte doutras, historicamente, tamén contaban con
moito predicamento, dentro desta
mesma perspectiva, as elaboradas pola Fundación da Confederación de
Caixas de Aforro (FUNCAS), mais
que, a partir do ano 2004 deixa de se
publicar xa que os seus autores se de-

catan, logo de todas as aseveracións
incontestábeis realizadas como consecuencia dos seus resultados, que
“outro feito importante aconsellou a
supresión [no Balance Económico Rexional] do capítulo referido ás balanzas fiscais” por canto “o cálculo das
balanzas fiscais é sempre un traballo
de aproximación. Un cálculo rigoroso, dígase o que se diga, é inviábel.
Porque, nin todos os gastos públicos
poden identificarse territorialmente,
nin algúns ingresos, como ocorre cos
indirectos, contabilízanse no lugar
onde se pagan realmente. (…). Poden
coñecerse os recadados mais non os
pagados polos seus residentes (familias ou empresas)”. E desta maneira
“na medida que as nosas estimacións
puideran ser motivo de interpretacións incorrectas, dada a situación
política dalgunhas autonomías, o Gabinete de Estatística Rexional optou
por non cuantificar o saldo das operacións relacionadas cos ingresos e
gastos públicos até que oficialmente
se publique como dado oficial”.
Mais antes de pasar a resumir os
aspectos metodolóxicos das balanzas
fiscais publicadas pola Fundación do
BBVA, contidas nun texto de máis de
600 páxinas2, o mais sorprendente, e
obviamente significativo, é a imposibilidade de coñecer a desagregación
de ingresos e gastos correspondentes a cada unha das Comunidades
Autónomas tal e como se subministra
para o conxunto da Administración
Pública Central (APC). Os únicos dados autonómicos que figuran son os
xaneiro-xuño 2008 terra e tempo 23
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gastos e ingresos totais para cada un
dos bloques nos que se divide a APC
(Estado e Organismos Públicos, Seguranza Social contributiva e, por agregación, o conxunto da APC) que teñen
que ser aceptados tal e como están.
Semellante vulneración do principio
de transparencia que podería amañarse sinxelamente achegando estes dados como un anexo máis no propio
texto, é unha necesidade para non pór
de manifesto e en evidencia as conse-

INGRESOS CONSOLIDADOS

ORZAMENTO

Impostos e Cotizacións

193.802

Taxas, prezos e outros

7.310

Transferencias

11.640

Ingresos Patrimoniais

4.761

OPER. NON FINANCEIRAS

217.513

BBFF

DIFERENCIA

205.952

- 11.561

Activos Financeiros

1.124

Ingresos patrimoniais

Pasivos Financeiros

38.904

Endebedamento

OPER. FINANCEIRAS

40.028

EXCLUÍDO DAS BBFF

TOTAL ORZAMENTO

257.541

DIF= 51589 (20% Orzamentos consolidados)

GASTOS CONSOLIDADOS

ORZAMENTO

BBFF

DIFERENCIA

Persoal

22.644

Compras

6.739

Xuros

19.895

Transferencias

151.054

Investimentos

9.564

7.392

OPER. NON FINANCEIRAS

209.896

200.595

Activos Financeiros

10.958

En parte, financ. do SPE

Pasivos Financeiros

38.245

Amortización débeda

OPER. FINANCEIRAS

49.203

EXCLUÍDO DAS BBFF

TOTAL ORZAMENTO

259.100

DIF= 58504 (23% Orzamentos consolidados)
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- 9.301

cuencias, que en casos mesmo poderían resultar risíbeis, que se derivan dos
criterios metodolóxicos adoptados,
para chegar así, sen estorbo ningún, ás
conclusións ideolóxicas perversas que
pretenden espallar.
Afortunada e sorprendentemente, na páxina web da Fundación do
BBVA podemos atopar unha distribución dos ingresos e gastos imputados
ás diferentes CCAA que, aínda que
non sexa tan completa como sería
desexábel, nos permiten polo menos
unha certa análise dos mesmos.
Os aspectos metodolóxicos esenciais son aqueles que se refiren ao
ámbito institucional de referencia,
ao tipo de operacións contempladas
e, máis importante, aos criterios de
imputación dos ingresos e gastos da
repartidora universal que supón ese
ámbito institucional elixido.
Por canto os dados base destas
balanzas fiscais proceden das Contas
das Administracións Públicas elaboradas pola Intervención Xeral da Administración do Estado (IGAE en
siglas españolas), en termos de Contabilidade Nacional, o ámbito institucional corresponde ao definido por
estas. É dicir, o que se coñece como
Administración Pública Central, integrada polo Estado, os seus Organismos Públicos, e a Seguranza Social.
Isto supón unha óptica algo diferente da contemplada no ámbito orzamentario estatal, mais isto non é
importante aquí para as nosas finalidades. Porén, neste ámbito intégranse o chamado Sector Público Administrativo (Estado, Organismos Autónomos, outros Organismos Públicos e
a Seguranza Social) e o chamado Sector Público Empresarial que realiza
unha actividade moi importante,
acrecentada ao longo do tempo.
Así, unha primeira e importante
conclusión de todo isto é a desconsideración desta actividade do Sector
Público Empresarial que constitúe
unha pexa de consideración que as
BBFF obvian olimpicamente, xa que
non lles cadran nada ben para as súas finalidades reais.
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2005

2004

2003

CC.AA.

Tamén, as operacións contempladas son as integradas exclusivamente
nos ingresos e gastos non financeiros (persoal, compras, xuros, transferencias e investimentos) mais non así
o importante volume que supoñen as
operacións financeiras das que hai
que salientar do lado dos ingresos, o
endebedamento público e, do lado do
gasto, o referente aos activos financeiros, en grande parte coa finalidade
de financiar o sector público empresarial, sexa a través de préstamos ou
de achegas patrimoniais, e o referente aos pasivos financeiros, para a
amortización da débeda.
A título simplemente indicativo
podemos ilustrar o anterior co enfrontamento dos dados de liquidación dos orzamentos consolidados
estatais en 2003 (Tribunal de Contas. Declaración sobre a Conta Xeral
das Administracións Públicas estatais (IGAE)), tal como se contempla
na táboa da páxina anterior. Aclaremos que a diferenza observada nos
investimentos obedece esencialmente ao diferente tratamento dos investimentos de Defensa nas Contas
das AAPP do IGAE (e, por tanto, nas
BBFF) nas que o Armamento Militar
se integra no ámbito dos consumos
intermedios. Mais o importante aquí
é reter a non consideración dos importantes investimentos que executan as diferentes empresas públicas
que compoñen o Sector Público Empresarial que analizaremos brevemente a continuación.
Como sabemos, e coa finalidade
primaria de falsificaren o concepto de
déficit non financeiro orzamentario,
nos últimos tempos produciuse unha
enorme expansión do Sector Público
Empresarial (tanto no Estado, como
nas CCAA, e incluso nas Corporacións
Locais) coa misión de levar a cabo
grandes investimentos en infraestruturas ferroviarias, de estradas, aéreas,
portuarias ou ambientais, caracterizadas por unha distribución territorial
moi prexudicial para Galiza.
Tamén a efectos indicativos, podémonos fixar, en primeiro lugar, nos

M€

%

M€

%

M€

%

GALIZA

470.4

3.9

338.6

2.8

241.6

2.3

Andalucía

1865.5

15.3

1338.5

11.0

1203.3

11,5

Cataluña

2392.6

19.7

2372.4

19.4

2202.4

21.1

Madrid

1292.6

10.6

2289.4

18.7

2199.2

21.0

C. Valenciá

1058.7

8.7

872.6

7.1

806.2

7.7

Total SPE (*)

12166.2

100.0

12213.2

100.0

10448.4

100.0

Total SPA (*)

11737.0

10545.6

10004.2

TOTAL

23903.3

22758.8

20452.6

(*) Sector Público Empresarial (SPE) / Administrativo (SPA) (Estado, Organismos e SS)
2005

2004

2004

CC.AA.
M€

%

M€

%

M€

%

GALIZA

281.4

4.0

196.5

2.9

169.0

2.6

Andalucía

813.4

11.6

701.9

10.5

737.1

11.1

Cataluña

1469.0

21.0

1310.9

19.7

1169.9

18.3

Madrid

1163.4

16.6

1737.4

26.1

1993.5

31.2

C. Valenciá

506.3

7.2

457.4

8.2

265.9

4.2

Total SPE (*)

6989.5

100.0

6660.8

100.0

6369.2

100.0

(*) Sector Público Empresarial dependente do Ministerio de Fomento
M€

2003

2004

2005

0.1

Sociedades de Augas (Ministerio de Medio Ambiente)
GALIZA

1.3

0.3

TOTAL

461.1

486.9

0.3

0.1

—

GALIZA

0,027

0,028

0,005

TOTAL

90,095

93,972

141,535

—

—

—

% GZ / TOTAL

473.4

SEIASAS (Ministerio de Agricultura)

% GZ / TOTAL

créditos iniciais orzamentarios da táboa superior, que malia non reflectir
en toda a súa plenitude a distribución
exacta destes investimentos, por mor
da existencia dunha importante contía
sen territorializar que beneficia de forma moi importante comunidades como Madrid e Cataluña, resultará
suficientemente expresiva, cando menos, para ponderar a importancia práctica da exclusión do Sector Público
Empresarial e da irrealidade dos salxaneiro-xuño 2008 terra e tempo 25
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dos das balanzas fiscais na súa distribución territorial.
E en termos reais, é dicir no ámbito dos orzamentos liquidados, podemos botar man dos Informes Anuais
do Ministerio de Fomento que inclúe
como sociedades a ADIF, AENA, RENFE, FEVE, PORTOS DO ESTADO, SASEMAR, SENASA e CORREOS E
TELÉGRAFOS, quen realizaron a actividade investidora indicada na segunda táboa da páxina anterior para o
período 2003-2005, e na que podemos
comprobar como o investimento executado en Madrid e Cataluña oscila
entre 38 e 50% dos investimentos totais das empresas públicas dependentes do Ministerio de Fomento.
E para os investimentos liquidados
polas Sociedades Mercantís de Augas
dependentes do Ministerio de Medio
Ambiente (Conca do Norte, do Douro,
do Teixo, Hidroguadiana, Aquavir,
Acusur, Acsegura, Ajsa, Acesa, C. Navarra, C. Segarra, Depurbaix, Trasagua
e Acuamed) así como polas sociedades
de infraestruturas dependentes do Ministerio de Agricultura (SEIASAS), os
resultados son os indicados na terceira
táboa da páxina anterior, que non parece que precisen de moita explicación.
E non é que os autores das BBFF
non sexan conscientes do significado
disto, mais alegan non contar coa información suficiente (!). Ben coñecido
é que ás empresas públicas se lles pode acusar de todo o que se queira menos de falta de transparencia dunhas
contas que renden coa máxima escrupulosidade, de maneira que estas
26 terra e tempo xaneiro-xuño 2008

omisións as hai que entender como
unha simple manipulación para alcanzar os resultados predeterminados que lles interesan, segundo as
súas orientacións ideolóxicas.
Outro importante aspecto, no
mesmo sentido co anterior, é a consideración que se faga do tratamento dos fluxos financeiros coa Unión
Europea, no que existen opinións
para todos os gustos, e sobre todo a
respecto da cuestión de se deben ser
incluídos ou non nos cálculos das
balanzas fiscais. É claro que os fondos comunitarios proceden dunha
Administración que non é a española, polo que a súa exclusión parece
bastante razoábel. Mesmo coñecemos que se Galiza estivese integrada
en Portugal recibiría, desde o momento da súa entrada na UE, un volume de fondos comunitarios que
case duplicarían os efectivamente
recibidos por mor da súa pertenza
ao Estado español. Desta maneira,
hai que considerar esta circunstancia paradoxal como unha mostra adicional da solidariedade real
de Galiza para co resto do Estado.
Mais en primeiro lugar sinalemos
cales foron as relacións financeiras reais entre o Estado español e a UE no
ano 2003 que como podemos comprobar na táboa da páxina seguinte supuxo un saldo neto favorábel para o Estado que se achegou aos 8.700 M€.
Asemade, podemos comprobar como
da totalidade de fondos comunitarios
recibidos desde a UE (16.863 M€) só
5,9% deles corresponderon a Galiza,
pese á reiteración españolista, coa finalidade ideolóxica que os caracteriza, de
mostrar o noso país como un dos máis
beneficiados, centrando a cuestión nos
fondos estruturais unicamente, obviando os fondos agrarios procedentes
do FEOGA-Garantía, os de maior contía individual, nos que Galiza participa
por baixo de 2% (malia a súa fasquía
agrícola e a trola inservíbel do carácter
subvencionado da nosa agricultura).
Nese ano 2003 as empresas públicas, excluídas como vimos nos cálculos das balanzas fiscais, xestionaron
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Relacións financeiras coa UE

APC
(Administración
Pública Central)

A totalidade de fondos
GALIZA

% GZ/APC

comunitarios recibidos

ACHEGAS Á UE (*)

8193,28

FONDOS RECIBIDOS

16862,54

997,39

5.9

FEOGA-Garantía

6459,07

131,26

2.0

FEOGA-O, IFOP e outros

1276,70

257,78

20.2

deles corresponderon a

FEDER

5343,73

529,01

9.9

Galiza, pese á

FSE

1652,74

56,54

3.4

reiteración españolista,

FONDO DE COHESIÓN

1800,10

22,8

1.3

Outras transferencias

330,20

SALDO FINANCEIRO COA UE

8669,25

desde a UE (16.863

de mostrar o noso país
como un dos máis

(*) Ao Orzamento da UE e ao FED (Fondo Europeo de Desenvolvemento).

nada menos que 20% dos fondos estruturais (preto de 2.000 M€).
Consideremos, en segundo lugar, como tratan en concreto as balanzas fiscais do BBVA esta cuestión
dos fondos comunitarios. Resumiremos a cuestión3 indicando que, dado o ámbito institucional elixido, a
nivel da APC só se contemplan como fondos comunitarios recibidos
da UE a contía de 2467 M€ –14,6%
dos totais reais– dos que a Galiza se
lle imputan 162 M€ (6,6%), mentres
que, do lado das achegas á UE, as cifras correspondentes para a APC
son de 51804 M€ (case 65% do total
real), imputándoselle a Galiza 333
M€ (8,9% do total da APC!!). Ao cálculo da cifra galega chegamos da
maneira seguinte.
Estas achegas –gastos– desde
unha perspectiva económico-funcional, figuran na subfunción 10.1 “Órganos executivos e lexislativos,
asuntos financeiros e fiscais, asuntos exteriores” que para a APC se
elevan a unha contía total de 7.177
M€. Como vemos os empregos derivados das achegas á UE significan
72,2% do total da subfunción sinalada. Porcentaxe que aplicamos ao total que nesa subfunción se lle
imputa a Galiza.
Xa debe estar claro que este tratamento das relacións financeiras
entre a UE e o Estado español conduce a unha situación esperpéntica:
fronte ao saldo real favorábel para o
Estado de 8669 M€, que antes vimos, nos cálculos destas balanzas

M€) no 2003, só 5,9%

beneficiados

fiscais atopámonos cun saldo neto
desfavorábel en nada menos que
2713 M€. E no caso galego, tamén
cun saldo neto desfavorábel por
171 M€. Certamente, desde esta
perspectiva deberían existir poucos
incentivos, se algún, para tanto fervor europeísta irracional co que temos de aturar a cotío. Onde queda a
Galiza “pobre” que, pola contra, lle
sobran tanto os recursos que os regala xenerosamente á “rica” Unión
Europea! Quen crea con fe infinita
nestes cálculos das balanzas fiscais,
obviamente, ten de tratarse de individuos que, situados permanentemente nas famosas cavernas
platónicas, gozan de maneira enfermiza coa negación da realidade.
En definitiva, vemos que o feito
obvio, real, de que o Estado español
sexa un dos receptores netos máis
importantes, como non cansan de
repetir os españolistas para maior
gloria do seu europeísmo innato,
ten unha representación invertida
nestas balanzas fiscais, expresando
un desprezo tal pola realidade que
os seus saldos poden representar o
que eles queiran, mesmo o misterio
trinitario se lles prace, mais non
ningún tipo de relación obxectiva
entre a Administración Pública Central e as Comunidades Autónomas,
amén de coa Unión Europea.
Resumamos entón os aspectos
principais relacionados co ámbito
institucional e as operacións que se
contemplan nos cálculos das balanzas fiscais que analizamos:
xaneiro-xuño 2008 terra e tempo 27
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❚

Exclúese as actividades do sector
público empresarial.
❚ Unicamente se contemplan as
operacións non financeiras, excluíndose a totalidade das operacións financeiras.
❚ Iso condiciona de maneira esencial
o tratamento da actividade investidora realizada polo sector público
estatal (administrativo e empresarial), dunha maneira tal que afecta
a máis da metade deses investimentos, moi concentrado en territorios como Madrid ou Cataluña.
❚ E, polo mesmo, o tratamento dos
fondos comunitarios só se pode
cualificar, dunha maneira suavizada, como certamente disparatada, e que incide, adicionalmente,
no que vimos no punto anterior,
ao cofinanciar os fondos estruturais, en medida notábel, a actividade investidora do sector
público empresarial.
Alguén podería lexitimamente
considerar que, á vista destas eivas,

28 terra e tempo xaneiro-xuño 2008

para que continuar dando a vara con
estas balanzas fiscais, agás que un estea disposto a regalar o seu escaso
tempo as cousas máis absurdas, que
case raian na irracionalidade, e a peor, existindo tantas cousas interesantes que atender. Non podemos estar
máis de acordo con semellante conclusión, pero moito nos tememos que
xa caemos, de maneira irreversíbel,
no escuro mundo da irracionalidade,
así que, en adiante procuraremos alixeirar este camiño endiañado todo
canto nos sexa posíbel. E ademais,
todo o que vimos non é o peor do que
nos fica por presenciar.
Porén, a cuestión máis relevante
da metodoloxía empregada na elaboración das BBFF é a que ten a ver cos
criterios de imputación dos ingresos
e dos gastos da APC nas diferentes
comunidades autónomas. Moi atinadamente López Casasnovas i Martínez distingue entre os enfoques:
❚ Soberanista (“as if”), baseado en
realizar unha avaliación comparativa dos ingresos realmente soportados e dos gastos públicos
territoriais, que se realizan efectivamente nun territorio dado,
como si existise plena autonomía financeira, mais de acordo
sempre coa normativa fiscal e orzamentaria vixente. Tamén coñecido coa terminoloxía de enfoque
de “fluxo monetario”.
❚ Non soberanista, españolista engadiremos nós, quen, en troques,
non centra o interese na localización concreta do gasto ou do ingreso (o territorio non é mais que
un elemento circunstancial; iso
das nacións non é mais que un invento perverso nacionalista) senón en quen é o beneficiario
último, para logo intentar de situar estes beneficiarios sobre o territorio. Tamén coñecido coa
terminoloxía de enfoque “cargabeneficio”. Por tanto, este enfoque
vese na obriga de utilizar uns criterios baseados en hipóteses moi
controvertíbeis, a priori, arbitrarias, por moito que se lles encubra
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A cuestión máis
relevante da
metodoloxía empregada
na elaboración das
co eufemismo de normativas e
que, como indica Espasa, o seu
principal perigo pode ser confundir quen deberían ser os beneficiarios, con quen son os
beneficiarios reais ou efectivos.
Ou máis directamente, a inversión
españolista tradicional, para alcanzar os resultados predeterminados
que xustifican a súa posición ideolóxica, enredada en trécolas numéricas sen fin, arrodeadas dun
misticismo e pseudosabedoría arcana, cal modernos alquimistas,
difundindo ad nauseam a nova
boa da pedra filosofal inalcanzábel, que por certo, sempre é a mesma. Neste sentido, os nosos
esquizofrénicos académicos galaicos non teñen porque perder o
tempo en ler as balanzas fiscais do
BBVA, ou calquera outras, dentro
deste enfoque. Chégalles con exercer o seu papel de colonizados,
predicadores e vendedores da indubidábel “solidariedade estatal”,
alcanzada a través de tan peregrino procedemento “científico”.
Resumamos o anterior en que o
fundamental das diferenzas, nun
sentido cuantitativo que non cualitativo, entre ambos os dous enfoques, procede do lado do gasto, sobre
todo logo do “esforzo” realizado polos
autores das BBFF da Fundación do
BBVA no afinación dos seus criterios
do lado do ingreso, para se achegar
ao enfoque soberanista e non quedar
en manifesta evidencia, como científicos, como tan ben reflicte a cita realizada anteriormente en relación coa
“nova” posición dos teóricos estatísticos de FUNCAS.
Noutros traballos achegamos a
carga fiscal soportada polos galegos
como consecuencia do sistema fiscal
español, operación moi facilitada polos Informes de Liquidación do Sistema de Financiamento, publicados polo Ministerio de Economía e Facenda,
que obvian unicamente aqueles impostos que non forman parte da “cesta impositiva” integrada no sistema
de financiamento, dos que o máis re-

BBFF é a que ten a ver
cos criterios de
imputación dos ingresos
e dos gastos da APC nas
diferentes comunidades
autónomas
levante é o imposto de sociedades.
Obtíñamos así unhas cifras impositivas soportadas polos galegos que case duplicaban as utilizadas polos nosos académicos galaicos colonizados
quen, sen encomendarse nin a Deus
nin ao Demo despachaban a cuestión
sen maior esmero, para así xustificar
a súa profesión de “vendedores de solidariedade estatal”, confundindo as
cifras recadadas nas delegacións galegas da Axencia Tributaria Estatal
(AEAT) cos impostos realmente pagados polos galegos. Parecería, xa
que logo, que deberían revisarse a serio os criterios utilizados en algunhas
Facultades para concederen os títulos
académicos, que logo son utilizados
para vender teorías científicas tan estrafalarias como a anterior e pontificar nos diferentes medios de comunicación galegos sobre o divino e o humano, mais utilizando sempre as súas falsidades en contra do País,
expresando un autoodio merecente
da análise psiquiátrica acaída polos
grandes e cualificados científicos que
nesta rama da ciencia existen no País. Mais fóra bromas, todo o que isto reflicte non é mais que a ideoloxía concreta destes individuos que,
en casos, exercen unha función
–moi lexítima por certo– de asesoramento de determinados partidos
políticos españolistas, por moito
que pretendan ocultala de maneira
vergoñenta, agochados nunha suposta posición científica.
Mais paremos un pouco en como
se manifesta en concreto este procexaneiro-xuño 2008 terra e tempo 29
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ANO 2003 (M€)

GALIZA

MADRID

CATAL.

APC

% G/E

Ingresos Tributarios nas BBFF (1)

5402.3

22784.2

19362.0

95432.0

5.7

Impostos Integrados no S de F. (2)

2900.9

11050.8

11249.0

65552.7

4.4

TOTAL SOPORTADO

8303.2

33835.0

30611.0

160984.7

5.2

PIB (INE)

39883

138528

147282

782929

5.1

% Impostos Soportados/PIB

20.82

24.42

20.78

20.56

101.3

TOTAL SOPORTADO

8192.8

29384.3

30427.7

DIFERENZA

- 110.3

- 4450.7

- 183.3

Segundo os nosos cálculos:

(1) Total impostos soportados menos os Cedidos ou Territorializados
(2) Cedidos ou Territorializados integrados no Sistema de Financiamento

so de aproximación que contemplamos nas “novas” BBFF do BBVA, para
o que esta táboa pode resultar útil.
É notorio que os resultados son
moi coincidentes (poor académicos
galaicos solidarios!) nos casos galego
e catalán, e incluso no caso galego,
os nosos cálculos pecaron por defecto na súa comparanza cos procedentes destas BBFF, mais todo dentro
do contexto normal dunhas aproximacións posíbeis, dada a existencia
dun sistema fiscal único estatal. Porén, este non é o caso con Madrid,
reflectindo como a aproximación ao
enfoque soberanista é (máis ben ten
que ser) aínda moi limitada, e a consecuencia científica non pode ser
aplicada, debe ser deixada de lado
aquí, cando do que se trata é de presentar a esta Comunidade Autónoma, capital do Estado, como a
“expresión máxima da solidariedade
española”. Porén, os dados das BBFF
móstrannos con toda transparencia
e clarividencia o absurdo dos dados
madrileños e até onde chega a terxiversación para alcanzar os resultados predeterminados. Pode alguén
dar conta axeitada deste extraordinario fenómeno de que Madrid soporte unha carga impositiva, en
termos absolutos, superior á catalá
cando o PIB e poboación desta última son superiores aos da primeira?
Evidentemente ninguén pode chegar
a tanto por moitos títulos que presente!! A Terra non é plana, como
sabemos os máis leigos en cosmoloxía científica.
30 terra e tempo xaneiro-xuño 2008

Ademais, se ben é certo que estas
BBFF que consideramos se declaran
provisionais para os exercicios 2004 e
2005, debemos precisar que os dados
agregados da APC corresponden exactamente en 2004 aos dados definitivos nos que se basean, os elaborados
polo IGAE, mentres difiren lixeiramente (en torno a 2%) no caso do ano
2005. E que comprobamos aquí a respecto dos impostos soportados polos
galegos? Pois que se, a respecto dos
nosos cálculos, eran lixeiramente superiores no ano 2003, acontece que
neses anos 2004 e 2005 xa son inferiores en 218 M€ no primeiro ano e
en 460 M€ no segundo, indicador de
que o achegamento arriba loado deixa
moito que desexar, dada a característica intrínseca arbitraria dos criterios
de imputación utilizados, sempre
postos ao servizo dos fins últimos ideolóxicos pretendidos.
Pasemos de contado a considerar
o lado dos gastos e en que se traduce
a aplicación do criterio de beneficio
que, como expresan os autores das
balanzas fiscais do BBVA “se imputan aos territorios en que residen ás
persoas ás que van destinados os
servizos públicos ou as transferencias
públicas, á marxe do territorio onde
se producen tales servizos ou se pagan tales transferencias”. A primeira
cuestión obvia mais que pensamos
que hai que salientar é que falamos
de gastos imputados, non de gastos
efectivamente realizados nun territorio dado que, como vimos na definición dos dous enfoques alternativos, é o que aplica o enfoque soberanista ou do fluxo monetario.
Quizais para quen non quere perder o tempo nestas cuestións, afortunadamente para eles, lle sexa bo partir do suposto de que non exista
Administración periférica do Estado
en ningunha Comunidade Autónoma, que toda ela se concentra en Madrid. Na realidade é na capital do Estado, onde tal administración, desde
os órganos constitucionais, até ministerios, organismos, Seguranza Social con todas as súas Entidades Xes-

Terra tempo 145-46 16/6/08 12:25 Página 31

Economía

Madrid soporta unha
carga impositiva, en
termos absolutos,
superior á catalá cando
toras, Servizo Público de Emprego Estatal e tanto outros residen dunha
maneira, cualitativa e cuantitativamente, fundamental. Á parte doutros
efectos indirectos por esa calidade de
capital do Estado, como a localización
das sedes das grandes empresas e
moito máis.
Neste suposto, resultará quizais
máis doado decatarse de dúas cuestións esenciais: primeiro, desde a
perspectiva do enfoque soberanista,
como xa sabemos, o inxente gasto
que isto significa cargaríase en Madrid, lugar onde todo ese gasto se realiza efectivamente (aquí os
conceptos de gasto imputado e gasto
efectivo son idénticos); segundo, aínda que esa presenza humana e non
humana tan formidábel ten uns efectos económicos directamente medíbeis sobre Madrid, a pretensión
chave da versión españolista a través
do seu específico principio de beneficio consiste precisamente en repartir
estas gastos localizados en Madrid,
imputándollos a todas as Comunidades Autónomas.
Así distinguen catro categorías
xerais de gasto, para logo aplicar a cada unha delas a correspondente hipótese ou criterio de incidencia
territorial (imputación), ou sexa todos os criterios subxectivos, arbitrarios que permitan facer funcionar a
repartidora de gastos da maneira
conveniente para os seus obxectivos.
Tamén se fai explícito por que ao
principio utilizado se lle denomina
“de beneficio”.
❚ En primeiro lugar están os gastos
que dan lugar a beneficios indivisíbeis (bens públicos), que se reparten a escote no conxunto da
pel de touro, xa que nos benefícian a todos por igual. Como
exemplo, os gastos xerais das Administracións Públicas, Defensa,
Orde e Seguranza Pública independentemente de onde estean
localizadas as “unidades produtoras” de bens como a “xustiza”, a
“defensa”, a “orde pública” ou a
“seguranza”.

❚

❚

❚

En segundo lugar están os gastos
que dan lugar a beneficios indivisíbeis unicamente no interior
dunha Comunidade Autónoma
dada (bens públicos de ámbito
“local ou rexional”), que non presentan ningún problema a respecto dos cálculos das balanzas
fiscais.
En terceiro lugar están os gastos
que dan lugar a beneficios divisíbeis persoalmente (bens privados), dándolles un tratamento
común xunto a anterior categoría
de gasto “a efectos da súa imputación territorial”. Así, os gastos en
certas infraestruturas de transporte, agrarias, certas actividades
culturais e recreativas, de protección social, educación, sanidade
e, obviamente, as transferencias
as Administracións Territoriais,
xa que resulta moi difícil movelas
de onde están, séxanos permitida
a graza.
Finalmente, están os gastos que
dan lugar a beneficios mixtos. É
dicir, unha parte divisíbel e a outra indivisíbel e, que como afirman os autores destas balanzas
fiscais son os que “a teoría da facenda pública identifica como xeradores de beneficios externos”.
Deixando de lado a arbitrariedade á que pode levar, na práctica,
esta separación entre o divisíbel e
o indivisíbel, vexamos a onde lles
leva a utilización destes gastos
que producen beneficios externos. Supoñamos que o goberno
galego executa unha nova infraestrutura de transporte, digamos na
Guarda. É obvio que esta infraestrutura xera “efectos externos”
que se estenden alén da Guarda.
Mais a outro galego residente en
Ribadeo, poñamos por exemplo,
teño dúbidas que lle pareza ben
que un Conselleiro calquera lles
predique que a Xunta xa executou alí, digamos 10% do custo da
infraestrutura de transporte da
Guarda, imputándolles este gasto
porque entende que é precisa-

o PIB e poboación
desta última son
superiores aos da
primeira. Pode alguén
dar conta deste
fenómeno?
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mente niso no que resultou, segundo el, o beneficio para os residentes en Ribadeo. Da mesma
maneira pois, a construción do túnel do Guadarrama, por exemplo,
considérase que produce efectos
externos que benefician Galiza en
moito (da mesma maneira que o
túnel dos Urais e así de seguido).
Por tanto, debe serlle imputado a
parte correspondente do gasto total, seguramente calculado con
tanto criterio científico como podería facer unha adiviña utilizando a súa bola de cristal, que coido
que é o seu computador persoal,
mais non estou certo. Non me podo resistir a citar os autores na
súa propia lingua, a fin de non
traizoalos, para quen “la generación de efectos externos interterritoriales puede tener su origen
tanto en la movilidad de los ciudadanos para acceder al disfrute
de las infraestructuras y equipamientos localizados en otro territorio, como en la existencia de
beneficios intangibles que desbordan los límites del entorno local
en que se produce el gasto”. Certamente, non se lles pode negar
imaxinación. Xa que logo, a estas
alturas xa debemos estar convencidos de que, como fan as BBFF, a
Galiza se lle debe imputar parte
dos gastos correspondentes a Organismos como Barcelona, Holding Olímpico, Centro de Arte
Raíña Sofía, Museo Nacional do
Prado, Fundación Thynssen Bor32 terra e tempo xaneiro-xuño 2008

nemisza, Fundación Museo Sorolla, Fundación Teatro Lírico… Penoso… ou risíbel?
En resumo, non sei se quedou claro que gastos imputados non son
gastos efectivamente realizados polo
Estado na Galiza, e como en base a
criterios, como pouco arbitrarios
–que os leva a non os facer plenamente transparentes máis que na teoría, ocultando os dados concretos
que se derivan deses supostos no ámbito autonómico– impútanselle a Galiza gastos inexistentes, engórdaselle
con gastos ficticios do Estado, polo
que pouco pode estrañar que estes
superen os ingresos para, con iso,
deixaren claro, como reiteran até a
saciedade os nosos “vendedores de
solidariedade”, que Galiza subsiste
grazas á “solidariedade do Estado”.
Neste sentido é mágoa que non
dispoñamos, como parecería normal,
a distribución destes gastos imputados desde unha perspectiva económica, é dicir, en gastos de persoal,
compras públicas, investimentos e
transferencias, como si o coñecemos
para o conxunto da Administración
Pública. É isto froito da casualidade?
A resposta non pode ser máis que
negativa. No ano 2003 o total dos
gastos imputados a Galiza nestas
BBFF elévase a considerábel cifra de
14514 M€ que, fronte a uns gastos
totais da APC de 200595 M€, significan 7,2% dos mesmos. Se, por
exemplo, os gastos de persoal imputados a Galiza significasen 7% dos da
APC, alcanzarían unha contía que dividida polo número de funcionarios
da APC periférica na Galiza, 20.000
en números redondos, triplicaría a
retribución media que realmente
percibiron eses funcionarios. Se os
nosos académicos galaicos “vendedores de solidariedade” formasen parte
deste persoal funcionario (que non é
o caso) berrarían alporizados. Alto aí!
Para quieto! Que broma é iso da imputación! Eu gaño 100 non gaño
300. Váiase vostede coa súa imputación ao inferno! E, haino que dicir,
terían neste caso, toda a razón.

Terra tempo 145-46 16/6/08 12:25 Página 33

Economía

Os gastos imputados
non son gastos
efectivamente
realizados polo Estado
Vexamos outro efecto derivado
desta consideración de gastos imputados, referíndonos agora ao bloque
“APC sen a Seguranza Social Contributiva”. A táboa móstranos os gastos
imputados en M€ de 2005 tal e como podemos obter no texto destas
BBFF. Neste longo período de 15 anos
(1991-2005) os gastos non financeiros imputados por este bloque institucional citado alcanzou a fabulosa
cifra de 163351 M€. É dicir, unha
contía que equivale a tres veces e
medio o valor do PIB galego do ano
2005, medido polo INE. Visto doutra
maneira, neste longo período temporal o gasto non financeiro imputado
medio anual foi de 10980 M€, equivalente a 23,5% do PIB galego de
2005! E moi superior aos gastos non
financeiros liquidados dos orzamentos galegos. Certamente o gasto en
investimento imputado é unha parte unicamente da totalidade dos gastos non financeiros imputados. Mais
para facérmonos unha idea aproxima-

ANO

Orz. Galeg.
APC sen Seguranza
Liquidados
Social contributiva
Gastos non
GALIZA
Financeiros

1991

9.747

5.696

1992

10.650

6.297

1993

11.299

6.399

1994

11.149

6.311

1995

11.410

6.385

1996

11.325

6.498

1997

11.376

6.724

1998

11.570

7.007

1999

11.480

7.461

2000

11.853

7.557

2001

11.858

7.797

2002

9.708

7.956

2003

9.614

8.095

2004

10.333

8.475

2005

9.980

8.998

TOTAL

163.351

107.657

da do significado de semellante volume de recursos poderiamos ter presente que aínda agora, en 2008, moi
seguramente, todas as forzas políticas
parlamentarias galegas non verían
con maos ollos unha política de investimento na Galiza por parte do Estado que supuxese 2.700 M€ de 2008
(uns 2500 M€ de 2005) ao longo dun
período de 10 anos, por exemplo.
Mais mirando as cifras de gasto non
financeiro imputado, quen non distinga entre imputado e efectivo, ben
podería afirmar que esa reivindicación (= pedir con dereito) é unha estupidez, pois iso mesmo ben facendo
o Estado na Galiza desde o ano 1991,
e quizais desde máis atrás, se os autores das balanzas fiscais do BBVA se
animasen e collesen a máquina da
ciencia fición que nos permite regresar no tempo, que os ricos agardan como auga de maio se invente canto
antes, para permanecer nos trinta, ou
nos seis anos, para sempre!! Oh, deus!
Debemos ter en conta que ademais destes 163351 M€ de gastos
non financeiros imputados, a Xunta
de Galiza, a través dos seus orzamentos, neste mesmo período de 15
anos, executou uns gastos non financeiros efectivos (aquí si) de 107657
M€ de 20055. É dicir, o equivalente a
2,3 veces o PIB galego de 2005. A
maiores, tamén habería que tomar en
conta o importante volume de gastos
non financeiros efectivos realizados
polo conxunto das Corporacións locais galegas (concellos e deputacións)
neste mesmo período de tempo, e debidamente consolidados.
Non sei se parece evidente que se
os gastos imputados equivalesen a
gastos reais, efectivos, ninguén debería dubidar de que a nosa Galiza estaría gozando xa hai moito tempo
tanto do famoso AVE (no que seriamos pioneiros!) que case chegaría á
porta de cada casa, e incluso os equipamentos educativos e sanitarios serían tan abondosos que mesmo as
aldeas –hoxe abandonadas– contarían con magníficos centros educativos
e sanitarios, a pouco que se fixese un

na Galiza, impútanselle
gastos ficticios polo
que non extraña que
estes superen aos
ingresos
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simples uso normal, non digamos óptimo, de semellante volume de recursos, provocando ademais a envexa
dos mesmos alemáns que, como home xeral, pasan por moi ricos!
Aínda que sexa aburrido, e logo
das explicacións anteriores, podemos
rematar isto cunha táboa onde se resumen os gastos non financeiros imputados a Galiza no ano 2003 polo
Estado e os seus Organismos Públicos, desde unha perspectiva funcional, deixando agora de lado todos os
gastos imputados pola Seguranza Social Total, non só a Contributiva, dada a limitación de dados á que xa
fixemos referencia.
Pasemos agora a analizar o tratamento que as BBFF do BBVA nos presentan sobre o bloque da Seguranza
Social Contributiva. No ano 2003
impútaselle a Galiza do lado dos ingresos 4909 M€ (dos que 55 corresponden a rendas da propiedade –
xuros – e o resto ás cotizacións efectivas) e do lado do gasto 5633 M€

GASTOS IMPUTADOS A GALIZA

ESTADO

Organismos-APC

En actividades. de carácter xeral (*)

6343.2

82.6%

179.2

32.2%

En actividades económicas

615.3

8.0%

99.8

17.9%

En actividades Sociais e p/a comunid.

721.1

7.4%

277.9

49.9%

TOTAL

7679.6

100.0%

556.9

100.0%

(*) Servizos xerais das Administracións Públicas estatais, Defensa e Orde Pública e Seguranza.

(dos que 5606 corresponden á función de Protección Social). Deste xeito, Galiza “recibe” máis do que
ingresa6, sendo tal saldo favorábel de
724 M€.
Na Galiza existe un déficit no réxime especial agrario, por circunstancias
históricas específicas que non veñen
ao caso aquí, mais que os cambios en
curso van a modificar senón resolver
definitivamente a non moi longo prazo. Mais non acontece o mesmo cos
34 terra e tempo xaneiro-xuño 2008

outros réximes, especialmente o Xeral, de aplicación nomeadamente aos
traballadores industriais e dos servizos, que colaboran solidariamente a
cubrir ese déficit, expresión dunha solidariedade entre traballadores da que
se evade o resto da sociedade galega.
Por outra parte falamos sempre
de gastos imputados que inclúen
tanto as prestacións contributivas,
propiamente tales, como a parte alícuota dos gastos xerais das Administracións que as xestionan no ámbito
da APC.
Mais o importante nisto é que os
propios autores das BBFF nos advirten que hai tomar con moito coidado
os saldos deste bloque da Seguranza
Social Contributiva, algo que nunca
escoitaremos dos nosos vendedores
de solidariedade, e iso por tres razóns
fundamentais:
❚ Polo carácter de seguro destas
prestacións. Non as regala ninguén, son o froito das cotizacións
previas realizadas. Constitúen un
dereito!
❚ Polo desfase temporal existente
entre cotizacións e prestacións.
❚ Polo feito da mobilidade dos individuos (sic) [emigración real segundo nos, que no caso da interior
entre as diferentes CCAA está mal
visto que se cualifique así, xa que
todos somos españois] que finalmente “lles leva a elixir unha residencia para a súa xubilación
distinta daquela da súa vida activa”. Ou, que marabilla expresiva
españolista. Insuperábel versión
eufemística da tradicional e permanente realidade emigratoria interna7 consecuencia directa das
políticas concretas e conscientes
do goberno central e do papel que
lle fai xogar ao noso país como
consecuencia directa das mesmas,
nunca neutrais e con efectos asimétricos nos diferentes territorios.
Nunha palabra, se un galego hipotético realiza ao longo da súa vida
laboral un terzo das súas cotizacións
na Galiza, outro terzo en Madrid e o
outro terzo en Cataluña ao elixir vir
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rematar os seus días na terriña, non
fai mais do que lle ocasionar graves
prexuízos ao seu inesquecíbel país,
en termos das consideracións filosófico-políticas implícitas nas balanzas
fiscais españolistas. Xa non é que
aquí paguemos os gastos da súa formación, moita ou pouca. Xa non é
que creen riqueza fóra privando o seu
país da mesma. É que, finalmente, a
pensión á que é acredor, pouca ou
moita, se lle carga totalmente a Galiza, e non en terceiras partes entre Galiza, Madrid e Cataluña. Que diferente do que acontece no caso da
emigración cara a Suíza! Que pouco
europeísmo! Que cousas máis raras
provoca isto de sermos todos españois, non si?
Mais aquí vemos enfrontados a un
grave problema os científicos elaboradores das balanzas fiscais españolistas. A pregunta xurde de inmediato.
Por que demos estes teóricos entenden, ven con precisión, as eivas reais
dos saldos que calculan para este bloque da Seguranza Social Contributiva
e non adoptan os criterios pertinentes
para a súa corrección, cando a propia
elaboración das súas balanzas fiscais
está inzada de máxicos e supercientíficos criterios de imputación, que non
criterios subxectivos e arbitrarios? Será que non se conte con indicadores
suficientes para estabelecer estes criterios? Por suposto que non, mais facer isto convertería automaticamente
en fume de palla toda a súa teorización solidaria, simple ideoloxía orientada a xustificar, por si fixese falla, a

necesidade do sacrosanto Estado español, tal cal é.
Antes indicamos que os gastos
totais que “recibe” Galiza da APC (Seguranza Social Contributiva, neste caso) ascenden a 5633 M€ fronte a uns
ingresos de 4909 M€. Non fai falta
ser Einstein para descubrir que no caso de que 12,9% dos gastos imputados (que non son unicamente
prestacións) corresponderan a cotizacións (non incluídas nos 4909 M€)
realizadas no resto do Estado, o saldo
galego correspondente sería nulo,
non de 724 M€ positivo. Quen hoxe
perciben as pensións, en parte, participarían moito ou pouco do continxente emigratorio galego, tanto
interno como externo, producido
desde a década dos sesenta do século
pasado, ou non?
Incluso, desde a súa perspectiva,
de seren completamente coherentes
cos seus postulados ideolóxicos, e de
acordo co seu principio esencial de
que todos somos españois, cuestión
polo que farían calquera cousa menos
negar, deberían facer os cálculos deste
bloque dunha maneira moi diferente.
As balanzas fiscais infórmannos de
que o conxunto da Seguranza Social
Contributiva ten un superávit de
12281 M€ en 2003. Da mesma maneira que fan cos outros gastos da
APC, localizados de maneira considerábel en Madrid, e repartidos logo por
toda a extensión do Estado español en
virtude da aplicación básica, esencial
do seu principio de beneficio non sería
o máis coherente aplicar este mesmo
xaneiro-xuño 2008 terra e tempo 35
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principio ao superávit agregado da Seguranza Social Contributiva repartíndoo tamén sobre todo os territorios
que conforman a pel de touro? Sería…. mais levaría a uns resultados
completamente explosivos para os
seus intereses reais ao elaborar as súas balanzas fiscais –todas as Comunidades Autónomas terían un superávit
neste bloque– facendo saltar cara a
Marte (haberá españois alí?), polo menos, todas as súas formulacións que
non son outra cousa que pura ideoloxía españolista para consumo interno.
É hora xa de acabar con isto. Se alguén ten aínda dúbidas acerca da validez real dos saldos fiscais que as
balanzas fiscais españolistas atribúen
a Galiza, ou a calquera outra comunidade, só lle quedan dúas vías posíbeis:
que estude profunda e seriamente o
texto das balanzas fiscais elaboradas
pola Fundación do BBVA ás que aquí
nos referimos, ou que acuda a un sanatorio con urxencia, sen, pola nosa
parte, nos atrevermos a recomendar
ningunha delas, posto que nos vemos
completamente incompetentes nesto,
como en tantas outras cousas, para determinarmos cal alternativa é a mellor
ou a peor, que tanto ten.
O ENFOQUE DE FLUXO MONETARIO E A SÚA APLICACIÓN A GALIZA. Atrevámonos, para non
defraudar os afeccionados, a levar a
cabo un achegamento aos saldos
efectivos, reais de Galiza coa Administración Pública Central nos termos
definidos polas balanzas fiscais do
36 terra e tempo xaneiro-xuño 2008

BBVA, que nos permita a súa comparación e, sobre todo, a avaliación das
diferenzas cuantitativas que poidan
existir ou mesmo se estamos na presenza de situacións que implican diferenzas cualitativas.
Para iso botaremos man de diferentes informes oficiais do Mº. de
Economía, como os Informes anuais
“Facendas Autonómicas en Cifras”;
do Mº. de Traballo, en relación coa
Seguranza Social contributiva e non
contributiva, entre eles o Anexo ao
Informe Económico-Financeiro dos
Orzamentos da SS do ano 2007 e as
Memorias estatísticas anuais do
INSS e do IMSERSO; os propios orzamentos liquidados da Xunta de
Galiza desde o lado dos ingresos,
mais tamén unha moi completa resposta parlamentar do goberno central ao deputado nacionalista Francisco Rodríguez en febreiro de 2006
relacionada cos gastos liquidados da
Administración Pública Central na
Galiza nos anos 2003 e 2004. Todo
isto permitiranos facer os cruces necesarios entre as diferentes e abondosas informacións utilizadas que
nos permitirá comprobar a súa concordancia e asegurármonos de que
somos rigorosos e exhaustivos na
contemplación deses gastos. No caso
de diferenzas sobre un concepto entre as diferentes informacións referidas á mesma sempre adoptaremos o
criterio de adoptar o valor superior, é
dicir, o que resulta menos favorábel
desde unha perspectiva galega.
Basicamente o procedemento consistirá en determinar os gastos da APC
localizados en Galiza que van desde os
gastos de funcionamento da Administración Central periférica, os investimentos do Estado realizados en Galiza
segundo o ámbito institucional definido polas balanzas fiscais, e todas as
transferencias correntes ou de capital,
calquera sexa a súa finalidade, económica ou social, nomeadamente as prestacións non contributivas. Para iso, comecemos resumindo, para o ano 2003,
os dados máis importantes contemplados na resposta parlamentar mencio-
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CONCEPTO DE GASTO

AXE1

SS2

SPEE3

FOGASA4

TOTAL

Gastos de Persoal

279.7

72.7

8.2

0.612

361.2

Compras públicas

52.0

15.4

1.0

0.074

68.4

Gastos Financeiros

0.9

0.1

0.001

1.0

DE FUNCTO. SERVIZOS

332.7

88.2

9.2

0.688

430.7

Transferencias Correntes

2819.2

4684.3

819.3

14.507

8337.2

Investimentos

521.1

3.3

0.6

0.025

525.1

Transferencias de Capital

367.0

GASTOS NON FINANCEIROS

4040.0

Clases Pasivas – Persoal

499.0

499.0

8.6

8.6

507.6

507.6

Clases pasivas – TransferenciasCorrentes
CLASES PASIVAS

367.0
4775.7

829.1

15.220

9660.0

10167.7

1

AXE = ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO; 2 SS = SEGURANZA SOCIAL

3

SPEE = SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

4

FOGASA = FONDO GARANTÍA SALARIAL

nada, como punto de partida que mostramos na táboa superior.
Xa que os gastos de funcionamento da Administración Central periférica localizada en Galiza os temos determinados, así como os investimentos,
teremos que nos preocupar de precisar
as transferencias non contidas neste
cadro e pagadas a Galiza. Por outra
banda, hai que ter en conta que unha
parte dos investimentos e transferencias realizadas pola APC ten como fonte de financiamento os fondos comunitarios xestionados pola APC cuxa
contía non podemos determinar, o que
puidese ocasionar unha duplicación do
gasto. Finalmente, considerados separadamente a totalidade dos gastos de
funcionamento da Administración Pública Central, permitiranos contemplar
o bloque da Seguranza Social Contributiva en termos estritos das prestacións realizadas. Todos os dados utilizados pódense cotexar no Anexo
correspondente (Balanzas fiscais Galiza-Estado – Resultados).

GASTOS IMPUTADOS NAS BBFF =

14513.6

DIFERENZA =

4345.9

Resulta especialmente importante o apartado das transferencias no
que utilizamos como fonte primaria
os Informes sobre as “Facendas Autonómicas en Cifras” o que eleva
substancialmente as cifras contidas
no cadro anterior, principalmente polo feito de este último non contemplar a transferencia derivada da
participación das Corporacións Locais galegas nos ingresos do Estado e
a garantía de financiamento do sistema sanitario. O valor total das transferencias a Galiza sitúase nun nivel
arredor de 100 M€ superiores ás recollidas como ingresos nos orzamentos liquidados galegos.
Comprobamos a concordancia
dos dados contidos no anexo ao Informe Económico-Financeiro da Seguranza Social en 2007, último publicado, coas Memorias anuais do
INSS e tamén coas transferencias
que para o bloque da Seguranza Social se contempla no cadro anterior
de partida. Todo isto lévanos a dexaneiro-xuño 2008 terra e tempo 37
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terminar a contía precisa das prestacións contributivas, así como doutro
tipo de prestacións como as derivadas
por situacións de incapacidade temporal, maternidade, risco durante o embarazo, recargas por falta de medidas
de seguranza e hixiene, indemnizacións e prestacións únicas e prestacións sociais.
O informe do IMSERSO “Evolución das nóminas 2001-2007” permítenos determinar a contía das pensións non contributivas da Seguranza
Social, así como as prestacións sociais e económicas da LISMI, nomeadamente o subsidio de garantía de ingresos mínimos, o subsidio por
axuda de terceira persoa, e o subsidio
de mobilidade e compensación por
gastos de transporte.
Desta maneira, estamos en condicións de conformar os dous bloques
que contemplan as balanzas fiscais
españolistas, o da “APC agás a SS
Contributiva”, o da “SS Contributiva”
e, por agregación, o total dos fluxos
monetarios.
Mais á vista do explicado anteriormente a respecto das limitacións que
presentan os saldos do bloque da Seguranza Social contributiva, recoñecidas só teoricamente, como vimos, polos autores das balanzas fiscais
españolistas, adoptaremos nós dúas
hipóteses a respecto do saldo resultante, nun contexto coidamos que conservador. A primeira reflicte unha corrección dos gastos neste bloque de
maneira que se igualen aos ingresos
por cotizacións, o que vén a significar
38 terra e tempo xaneiro-xuño 2008

na práctica que 8% das prestacións galegas consideradas correspondan a cotizacións realizadas no resto do Estado
ao longo da vida laboral dos que hoxe
son receptores, por dereito, desas prestacións. A segunda, será considerar
unicamente unha corrección de 4% como consecuencia deste feito real.
Na táboa a continuación presentamos os resultados que alcanzamos, confrontados cos presentados
nas balanzas fiscais do BBVA, obtendo, como pode se comprobar, diferenzas de carácter non só cuantitativas, senón tamén cualitativas.
Fronte a uns saldos favorábeis a Galiza como nos “venden” os nosos
vendedores de solidariedade, é xusto o caso contrario o que acontece
como consecuencia da aplicación do
método de fluxo monetario, é dicir,
da consideración de fluxos efectivos
e non de fluxos imputados, entelequia españolista para reivindicarse a
si mesma. Tamén isto servirá para
nos facer evidente as diferenzas radicais entre ambos os dous métodos, e as liortas que necesariamente
se teñen que producir entre os diferentes expertos que defenden cada
un deles, nun debate tan inútil como
do que podemos gozar entre o bispo
Copleston e o filósofo Bertrand Russell a respecto da existencia de Deus
en “Why I am not a Christian”. As
posicións están tan cristalizadas en
cada quen que o choque necesario
dunhas concepcións radicalmente
opostas, asentados en principios inconmensurábeis entre si, se converte nun exercicio pouco máis ou menos que banal. Non outra cousa
acontece en determinados debates
políticos esenciais con ideoloxías case opostas. Claro que a vantaxe neste caso que tratamos das balanzas
fiscais consiste en enfrontármonos
nisto a cousas que se ven, que se tocan, que son reais, non a entidades
místicas fóra do alcance do pensamento racional humano.
Finalmente o que os nosos resultados significan é que todas as Administracións galegas (Xunta, Depu-
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RESULTADOS GALIZA

ANO 2003

ANO 2004

Fluxo monetario BBFF segundo BBVA Fluxo monetario

ANO 2005
BBFF

Fluxo monetario

BBFF

APC sen Seguranza Social Contributiva
INGRESOS

6337.9

6337.9

7170.2

6952.3

7791.4

7331.2

GASTOS

5817.8

8880.7

6200.1

9926.2

6775.4

9979.9

SALDO

-520.2

2542.8

-970.2

2973.9

-1016.1

2648.8

Seguranza Social Contributiva
HIPÓTESE 1
INGRESOS

4908.6

4908.6

5279.6

5279.6

5608.1

5608.1

GASTOS

4908.6

5632.9

5279.6

6011.8

5608.1

6320.1

SALDO

0.0

724.3

0.0

732.2

0.0

712.0

HIPÓTESE 2
INGRESOS

4908.6

4908.6

5279.6

5279.6

5608.1

5608.1

GASTOS

5165.9

5632.9

5529.9

6011.8

5879.7

6320.1

SALDO

257.2

724.3

250.3

732.2

271.6

712.0

TOTAL APC
HIPÓTESE 1
INGRESOS

11246.6

12246.6

12449.8

12231.9

13399.6

12939.3

GASTOS

10726.4

14513.6

11479.6

15938.0

12383.5

16300.0

SALDO

-520.2

3267.1

-970.2

3706.1

-1016.1

3360.7

HIPÓTESE 2
INGRESOS

11246.6

12246.6

12449.8

12231.9

13339.6

12939.3

GASTOS

10983.6

14513.6

11730.0

15938.0

12655.1

16300.0

SALDO

-262.9

3267.1

-719.9

3706.1

-744.5

3360.7

tacións e Concellos) poden realizar
as actividades contempladas nos
seus respectivos orzamentos tal e
como normalmente as desempeñan,
e o país aínda xera recursos suficientes para regalarllos ao benfeitor Estado español.
[P.D. No ano 2003, por exemplo,
a achega ao Estado pola cota vasca foi
de 1.034 M€ (457 M€ no caso navarro), que como se coñece, realizan as
Deputacións Forais, a través da respectiva Comunidade Autónoma, para
financiar os servizos competencia do
Estado ou non transferidos á Comunidade.] ■
1

2

3

4

5

6

7

Correspondentes ao recurso RNB e ao financiamento do cheque británico.
Aínda que, ben feito, terían de se consolidar
coas da APC mais, dado o carácter simplemente ilustrativo disto, obviaremos esta cuestión.
O papel da caixa única como complementario dos ingresos xurdidos maxicamente
no quilómetro cero madrileño.
Aínda no ano 2007 case 74.000 galegos
emigraron para traballaren noutra Autonomía, o que representa arredor de 7% da poboación ocupada galega.

Por iso centrarémonos especialmente nos
dados correspondentes ao exercicio de 2003
(primeiro post Prestige) e para non ter que
presentar táboas practicamente ilexíbeis.
Que, en grande parte, non é mais ca unha
reiteración do contido da publicación anterior para o período 1991-1996.
No Anexo estatístico pode verse máis polo
miúdo esta cuestión.
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O papel da muller no
mercado de traballo
A muller galega ten unha longa experiencia no mercado
laboral, aínda que dun xeito máis regularizado se
incorporara nas tres últimas décadas. Até finais do
século XIX - principios do XX ao estar a economía
galega, así como a do Estado español, baseada
fundamentalmente na agricultura de subsistencia, o
papel laboral do home e da muller, salvo en extractos
sociais moi altos, estaban moi mesturados.
NATIVIDADE LÓPEZ GROMAZ
Economista, membro do Gabinete
Técnico da Confederación Intersindical
Galega (CIG), en representación da cal
é membro do Consello Económico
e Social (CES)
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Cos cambios que se producen
nos primeiros ano do século XX, ao
pasar dunha economía fundamentalmente labrega cara a unha máis industrializada, dáse un repregamento
do papel da muller cara a actividades
domésticas. Neste contexto, Galiza é
unha das únicas zonas do Estado onde a actividade feminina fóra do fogar mantén máis relevancia, debido,
por un lado, ao forte papel que aquí
ten a agricultura e, por outro, ao tipo

de actividades industriais que se estabelecen aquí, xa que son actividades moi demandantes de man de
obra feminina, tal é o caso do sector
conserveiro que se implanta nas rías
e na zona norte. Estaban ademais as
empresas do téxtil e a fábrica de tabacos da Coruña que chegou a empregar 3.000 mulleres a principios do
século pasado.
Despois da guerra civil e até principios dos 70, prodúcese de novo, un
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A partir dos anos 70 o
sector primario entra
en claro declive, e o
peso da muller comeza
a declinar neste sector
e a incrementar, como
asalariada, no sector
servizos
incremento das mulleres ocupadas
na agricultura, motivado pola crise da
posguerra que xerou unha forte emigración masculina cara ao exterior, o
que fai que a muller asuma un papel
activo na economía familiar. Cobra
neste período tamén importancia a
industria téxtil e a alimentación, e
dentro do sector servizos, o servizo
doméstico.
A partir dos anos 70 o sector primario entra en claro declive, e o peso
da muller comeza a declinar neste
sector e a incrementar, como asalariada, no sector servizos.
Na medida en que o sector primario tivo un peso moi importante na
estrutura produtiva en Galiza, tamén
a muller tivo unha forte presenza na
mesma, e por extensión no mercado
de traballo. Os primeiros datos publicados despois da ditadura polo Instituto Nacional de Estatística son os
correspondentes ao ano 1976 e refliten unha taxa de ocupación feminina
en Galiza de 44.8%, superior á estimada na actualidade, e superior á
media estatal, que para as mesmas
datas o INE cifraba a taxa de ocupación media feminina en 27,1%.
Nestas tres últimas décadas, Galiza sufriu fortes transformacións tanto económicas como sociais, na que o
papel da muller non estivo exento
delas. De feito, até o ano 1996 a taxa
de ocupación feminina decae fortemente (até 29,8%), no que inflúen varios factores, entre outros:
❚ Entre os máis destacábeis son os
cambios na estrutura produtiva;

❚

❚

pasamos dunha economía cun
forte peso do sector primario, no
ano 1976, 46% dos ocupados en
Galiza traballaban neste sector
(53% eran mulleres), a unha economía baseada fundamentalmente no sector servizos. A medida
que estes cambios se van producindo, o papel laboral da muller
vai cambiando e pasa por un período de forte recesión, sobre todo
en termos de emprego, o non ser
capaz o resto dos sectores económicos de asimilar a man de obra
que está abandonando o sector
primario;
O aumento dos anos de escolarización é outro factor determinante na evolución das taxas de
ocupación: por unha parte, ao
permanecer máis tempo no sistema educativo atrásase a idade de
incorporarse ao traballo produtivo; e por outra, a maior formación que está adquirindo a muller
(tamén os homes), produce un
cambio no ámbito laboral e a muller comeza a ter máis presenza
en actividades até agora reservadas exclusivamente aos homes;
As melloras nas políticas sociais
ou, o que é mesmo, a ampliación
de determinado servizos sociais
públicos até o de agora inexistentes, fundamentalmente todos
aqueles relacionados cos coidados das persoas dependentes, sexan menores ou persoas de idade
avanzada, ten unha importancia
suprema sobre o papel da muller
xaneiro-xuño 2008 terra e tempo 41
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nesta sociedade, tanto pola vía de
‘liberala’ de determinados traballos
polo que lle queda tempo para se
dedicar a outro tipo de actividades,
como polo vía de creación de postos de traballo que a creación destes servizos xera, xa que son
postos de traballo ocupados maioritariamente por mulleres.
Centrándonos no primeiro dos
factores antes sinalados, a desfeita
do sector primario leva consigo un
importante aumento do desemprego
feminino (tamén masculino), xa que
os outros sectores non son capaces
de absorberen a man de obra sobrante do sector primario. De feito, neste
período aumentan fortemente as taxas de desemprego.
Este cambio sectorial é moito máis
que un cambio na estrutura produtiva
galega, xa que afecta a propia estrutura
social da comunidade. Iso é, na medida en que o sector primario vai desaparecendo, vai desaparecendo todo
un modo de vida e de organizar a sociedade, fundamentalmente porque o
paso dun sector a outro supón un cambio de residencia, na maioría dos casos
de zonas rurais a zonas urbanas, e porque o papel laboral da muller é moi
distinto no sector primario que noutros sectores produtivos, e no medio
rural que no medio urbano.
Tanto na agricultura como na pesca, a muller participaba maioritariamente como axuda familiar que, entre
outras cousas, significaba compatibilizar dito traballo co traballo doméstico,
sen ningún conflito social xa que os
horarios son marcado pola propia traballadora. Ademais, normalmente
conviven máis dunha xeración no
mesmo fogar, polo que a solidariedade
familiar é a outra vertente da máis tarde chamada ‘conciliación familiar’.
Ao mudar a ocupación sectorial,
basicamente cara a unha economía
máis baseada no sector terciario, muda, en moitos casos, como dicíamos
antes, a residencia do traballador, producíndose unha forte concentración
da poboación en zonas urbanas, onde
a muller pasa a ser maioritariamente,
42 terra e tempo xaneiro-xuño 2008

durante bastantes anos, ama de casa,
polo que en termos estatísticos pasa a
formar parte da poboación inactiva,
xunto cos xubilados e pensionistas.
Esta situación vén producida tanto pola falta de postos de traballo como pola falta dunha rede de servizos sociais
que permitisen compatibilizar traballo
e familia, obrigándoa a permanecer no
fogar mentres teña persoas dependentes o seu cargo.
Desde finais dos oitenta e principios dos noventa, coincidindo coa
ampliación dunha incipiente rede de
servizos sociais e cun momento de
crecemento do Produto Interior Bruto, comeza unha nova entrada no
mercado laboral, esta vez como asalariadas fundamentalmente no sector
servizos e é a partir de aquí cando se
fala da entrada masiva da muller no
mercado de traballo ou laboral. Porén, non debemos esquecer que a
muller galega sempre tivo unha presenza moi forte no traballo fóra do
fogar, que aínda hoxe, cando se fala
de incorporación masiva, temos unhas taxas de ocupación femininas en
Galiza inferiores ás de finais dos anos
setenta. Sirvan para aseverar esta
afirmación os datos da táboa 1.
O que si, durante estes anos aumentaron moito os anos de formación
regrada, como dicíamos anteriormente, tanto de mulleres como dos homes,
pero especialmente destas últimas (pasando a superar os dos homes), o que
por un lado fixo que se atrasase a idade de incorporación ao emprego, reducindo as taxas de ocupación; e por outro, permitiu a un número importante
de mulleres ocupar postos de traballo
até o de agora reservados exclusivamente aos homes, o que sen dúbida
axuda a facer máis visíbel o traballo feminino fóra do fogar.
Pero ao mesmo tempo que isto
sucede, déronse outros factores que
modificaron o status da muller nos
últimos tempos. Na segunda metade
do século XX reclamar unha maior
presenza da muller no traballo produtivo ou na actividade laboral fóra
do fogar, e mesmo concienciar as mu-
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TÁBOA 1: TAXAS DE OCUPACIÓN DAS MULLERES GALIZA/ESTADO ESPAÑOL
1976
1986
1996
2006
Estado español
27,1
21,9
27,3
42,4
Galiza
44,8
34,5
29,8
40,5
Fonte: INE. EPA.

A muller sen
abandonar espazo
familiar, incorpórase
nun espazo produtivo

lleres da necesidade de facelo, era algo habitual nas campañas chamadas
feministas. Hoxe en día, traballar fóra da casa xa non é unha opción para
as mulleres da clase traballadora, senón unha obriga, unha obriga que deriva, entre outros, de dous factores
fundamentalmente: os cambios na
organización da produción e os cambios na composición dos fogares.
No que atinxe á composición dos
fogares ou a estrutura das familias,
estamos asistindo a un forte cambio
nas últimas décadas, un tipo de fogar
dos que máis está medrando é o composto por un adulto con fillos a cargo
onde, na maioría dos casos, o adulto
corresponde a unha muller de entre
25 a 49 anos, en plena idade laboral
e, dada a súa situación persoal, coa
obriga vital de ter un posto de traballo. Moitas destas situacións son froito dunha separación ou divorcio anterior, un fenómeno recente pero en
constante aumento nos últimos anos.
Estes cambios son froito, pero tamén consecuencia, da participación
da muller no traballo produtivo ou
fóra do fogar, en calquera caso, e é
moi difícil que calquera muller hoxe
considere un proxecto de vida que
pase pola dependencia económica da
súa parella, nin lle o permiten os salarios nin as perspectivas sociais.
No que atinxe ao primeiro dos
factores, á organización da produción, desde finais dos anos setenta
vénse introducindo un forte cambio
na forma de organizar a produción, e
como consecuencia, nas relación laborais. A forma máis estendida até
estas datas, non só en Galiza, senón
tamén en toda Europa occidental e
nos EUA, era a coñecida como ‘modelo fordista’, que na vertente laboral se
caracterizaba por unha elevada estabilidade laboral e un salario que algúns analistas denominan ‘familiar’,
denominación que se deriva do feito
de que un único salario permitía
manter toda a unidade familiar.
Este tipo de organización económica e social tiña como fundamento dúas
segregacións básicas: unha entre traba-

llo (remunerado) e familia (traballo
non remunerado) e outra entre homes
e mulleres, exixíndolles aos homes
dispoñibilidade case absoluta ao traballo remunerado a cambio de salarios
familiares, e destinando as mulleres
aos labores domésticos. A cohesión social baseábase no pleno emprego masculino e no desenvolvemento dun sector de servizos sociais que, a medida
que se desenvolve, entra en contradición co servizo doméstico.
Na medida en que o modelo de organización fordista entre en declive,
comézase a utilizar o ‘toyotismo’ ou
‘modelo de produción flexíbel’, como
forma básica de organización produtiva. Este novo modelo supuxo un cambio profundo nas relación laborais e
sociais, entre as máis destacadas está a
flexibilización das relacións laborais.
En contraste co modelo anterior,
onde a acumulación do capital proviña da intensificación do traballo, este
modelo é na flexibilidade do mesmo
onde se busca a produtividade. É a redución dos custos de persoal o medio
o que se está a utilizar para incrementar os beneficios empresariais e a
medra dos negocios.
A medida que o modelo se vai estendendo, a precariedade laboral, en
sentido amplo, está a afectar un número cada vez maior de traballadores,
sendo a flexibilidade no emprego e os
baixos salarios son as características
máis comúns dos traballadores que
accederon a un posto de traballo nos
últimos anos. A combinación de temporalidade no emprego e baixas remuneracións fan, na inmensa maioría
das familias da clase obreira, necesaria a existencia de dous salarios para
poder sobrevivir. É este o segundo
factor que mencionamos antes da
obriga da muller de traballar fóra do
fogar. De feito, é a partir dos anos oitenta cando a participación feminina
no traballo remunerado crece en todos os países, sendo a fonte principal
de crecemento do traballo remunerado a ocupación feminina nos servizos.
Pero estes cambios na organización produtiva e laboral do modelo

organizado por e para
os homes en función do
papel social que tiñan
asignado e sen ter en
conta a nova realidade
social
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económico, non estiveron acompañados aquí de cambios na organización
social. De feito, a muller incorpórase
ao mercado de traballo nunha distribución de papeis totalmente consolidada e que non se modifica. É dicir, a
distribución de papeis, así como a organización social inherente o modelo
fordista de produción mantívose
mentres o resto foi mudando. Así, a
muller non se incorpora ao mercado
laboral asalariado, na medida de saír
dun espazo e incorporarse noutro, senón que a muller sen abandonar o
primeiro (o familiar), incorpórase
nun espazo produtivo organizado por
e para os homes en función do papel
social que tiñan asignado e sen ter en
conta a nova realidade social que supón a incorporación da muller.
Isto obriga a muller a buscar o seu
propio espazo conciliador, pondo en
evidencia a apatía dos poderes públicos ante os novos acontecementos.
Cando os cambios organizativos da
produción requiriron cambios lexislativos nas relacións laborais para podelos implantar, os poderes públicos
actuaron inmediatamente. Tan só hai
que ver a cantidade de reformas laborais que levamos nos últimos anos,
todas en aras de permitir implantar a
precariedade no emprego. Non foi así
no caso das políticas sociais, pois nas
políticas sociais e familiares, os cambios foron e son moitos máis lentos.
Aínda hoxe non existe unha rede de
servizos sociais que permitan conciliar a vida laboral e familiar, polo que
a muller ten que conciliar, ben utilizando a estrutura familiar de apoio
(avoa, tía... normalmente outra muller), ben utilizando a precariedade laboral (media xornada, contratos
temporais...) como vía para compatibilizar traballo e familia.
Unha das consecuencias máis visíbeis deste problema foi a forte caída da natalidade, que dalgunha forma obrigou os gobernos a tomaren
medidas no asunto.
A situación non é exclusiva de Galiza, nin do Estado español, senón un
fenómeno global. Pero mentres nal44 terra e tempo xaneiro-xuño 2008

gúns Estados, especialmente no seo
da Unión Europea tomaron mediadas
para intentar paliar o problema da
muller, no Estado español, e en Galiza,
estamos practicamente en ‘cueiros’.
As políticas cara á conciliación da
vida laboral e familiar no Estado español, son recentes (a lei de conciliación
da vida laboral e familiar é do ano
1999) e de mínimos, practicamente o
que se fai é a transposición da normativa internacional e comunitaria sen a
penas superar os niveis mínimos.
Se se analizan os fondos destinados á protección da familia, no Estado
español destínase en torno a 0,5% do
Produto Interior Bruto, dos máis baixos da UE, cuxa media está en torno
a 2,7% do PIB, aínda que no seo da
mesma se producen fortes diferenzas,
algún países superando 3% do PIB en
gasto público nas familias, e outros,
como vimos, a acadando penas 0,5%.
Outra das formas de integración
laboral da muller que potenciaron algúns países que ao mesmo tempo
permitira conciliar foi apostar polo
traballo a tempo parcial no caso dos
Países Baixos. No caso do Estado español, porén, esta fórmula tamén é
deficitaria, e a participación feminina
no traballo a tempo parcial tamén é
escasa, aínda que moi superior á masculina. Este tipo de xornada, aínda
que pode ser un instrumento válido
temporalmente, a falta de outros, para conciliar desde logo non é o máis
adecuado para a integración no mercado laboral, xa que este tipo de traballo implica menores salarios, dificulta a carreira profesional, pon en
perigo pensións futuras... En definitiva, marxina nunha estrutura social
organizada a tempo completo.
En resumo, non se apostou, desde os poderes públicos, por estabelecer un sistema de servizos sociais que
lle permitisen ás familias, para ser
exactos, ás mulleres, conciliar plenamente a vida familiar e social. Tampouco se lexislou sobre a adecuación
de horarios, permisos... que permitisen dita conciliación, senón que en
concordancia co sistema de produ-

Terra tempo 145-46 16/6/08 12:25 Página 45

Economía

ción vixente, e para axudar a que este se desenvolve plenamente, sen
obstáculos, tratouse a situación laboral da muller como un problema de
custos. É dicir, non se contratan máis
mulleres porque é caro para o empresario, polo que se subvencionamos a
contratación o problema esta resolto.
Se o problema non está ben definido, dificilmente as solucións serán as
adecuadas, e isto é o que está a ocorrer.
Nos últimos 10 anos pasamos por un
ciclo alcista económico en Galiza, polo
que se produciron importantes incrementos nas taxas de ocupación tanto
masculinas como femininas, máis altas no caso das mulleres porque partíamos dunha situación peor, ou o que é
o mesmo, había un importante ‘exercito de reserva’ feminino non só disposto a traballar senón coa necesidade
vital de facelo. E se a isto engadimos
importantes axudas aos empresarios
para a contratación de mulleres, abaratándolles fortemente esta man de
obra, traduciuse nun incremento da
ocupación feminina importante. Mentres que a economía foi ben, o desemprego feminino diminuíu e a
ocupación medrou, pero ante o primeiro síntoma de recesión saíron á luz todos os problemas. De feito, cando no
último trimestre do ano 2007 os principais indicadores macroeconómicos
comezan a dar sinais de alarma, o primeiro dato negativo que aparece é o
desemprego feminino, sendo o único
que aumentou considerabelmente no
último trimestre do ano 2007.
Outro problema laboral importante, o da temporalidade no emprego,
tamén se tratou de resolver mediante
axudas económicas, sexan bonificacións á seguridade social, sexan primas á contratación ou calquera outro
tipo de transvase de fondos do sector
público ao privado. Neste caso, nin
sequera isto contribuíu a paliar o problema, acadando nalgúns momentos
a taxa de temporalidade feminina
porcentaxes próximas a 40%, cun
agravante: onde máis aumentou a
temporalidade feminina nestes últimos anos foi no sector público.

TÁBOA 2: TAXA DE ACTIVIDADE SEGUNDO O SEXO
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Total

51,3

49,7

50,4

52,2

53,2

53,0

53,6

Homes

61,8

60,4

61,0

62,2

62,6

62,6

62,2

Mulleres

41,7

40,0

40,8

43,0

44,6

44,3

45,8

Fonte: Enquisa de Poboación Activa. INE. Media anual.

En resumo, non se creou nin a
estrutura social nin o ordenamento
xurídico necesarios para que as mulleres puideran acceder a un posto
de traballo en igualdade de condicións que os homes, o que as obrigou por un lado á dobre xornada laboral e por outro, a utilizaren a
precariedade laboral como mecanismo de conciliación.
Non se trata polo tanto de apostar por unha ou outra medida, simplemente de denunciar que nalgúns
países se tomaron medidas, máis
acertadas ou menos acertadas, máis
equivocadas ou menos equivocadas..., e noutros, como no caso do Estado español, e de Galiza, a penas se
interveu. Así, atopámonos coas taxas
de actividade das máis baixas da UE,
coas maiores taxas de desemprego,
cos salarios máis baixos e unha baixísima taxa de natalidade
Non se interveu no tema da conciliación para apoiar ao acceso e permanencia da muller no mercado de
traballo tampouco na calidade do emprego, onde a temporalidade, os baixos salarios..., afectan en maior mediada as mulleres. Os datos que
pasamos a citar a continuación serven para confirmar as afirmacións
anteriores.
A forma de medir o acceso é a través da taxa de actividade (a porcentaxe de mulleres con máis de 16 anos
traballando ou buscando emprego activamente). Os datos que a refliten
no cadro que se expón a continuación, poñen en evidencia unha realixaneiro-xuño 2008 terra e tempo 45
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TÁBOA 3: TAXAS DE ACTIVIDADE DAS MULLERES
2001

2002

2003

2004

2005

200

Galiza

40,0

40,8

43,0

44,6

44,3

45,

Estado español

40,4

42,2

43,8

45,1

46,4

47,1

UE (15)

47,2

47,7

48,1

50

Galiza

45

Estado español

40

UE (15)

35
30
25
20
15
10
5
0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

TÁBOA 4: TAXAS DE OCUPACIÓN POR SEXO
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Total

43,6

44,2

44,3

45,5

46,0

47,8

49,1

Homes

55,4

55,7

56,0

57,0

56,9

58,1

58,4

Mulleres

32,9

33,8

33,7

35,1

36,0

38,3

40,5

TÁBOA 5: TAXAS DE OCUPACIÓN DAS MULLERES
2001

2002

2003

2004

2005

2006

Galiza

33,8

33,7

35,1

36,0

38,3

40,5

Estado español

34,3

35,2

36,8

38,4

40,7

42,4

43,2

43,5

43,6

UE (15)1

FONTE: EPA. INE. Media anual.
1
Os datos da UE corresponden ao segundo trimestre de cada ano.

dade da muller galega seriamente
preocupante.
A pesar do comportamento favorábel que durante o século XXI está
tendo a taxa de actividade feminina,
(como dicíamos antes polo ciclo alcista económico que estamos atravesando), incrementouse en torno a 5 puntos neste período, segue sendo moi
baixa, pois tan só 45,8 mulleres de cada 100 maiores de 16 anos, en Galiza,
están a traballar ou a buscar emprego
46 terra e tempo xaneiro-xuño 2008

activamente. Se comparamos coa taxa
de actividade masculina a diferenza é
de 16,4 puntos no último ano.
Se examinamos a situación do
noso entorno, tampouco saímos nada
favorecidas (Táboa 3, Gráfica 1):
A pesar de comezar o século cunha situación moi semellante á media
estatal, aínda que moi distante da
media europea, a medida que o mesmo vai avanzando, as diferenzas van
medrando e no último ano a taxa de
actividade media estatal supera en
preto de punto e medio a galega.
Con respecto á Unión Europea
dos 15, os datos son lixeiramente
atrasados, pero refliten claramente as
diferenzas existentes. De media, a taxa de actividade feminina supera en
preto de 5 puntos a media estatal. O
Estado español, é despois de Italia e
Grecia, o país coa taxa máis baixa. Os
países nórdicos destacan polas altas
taxas de participación feminina no
mercado laboral, en torno a 60%.
Pero tan importante como a taxa
de actividade é a taxa de ocupación, é
dicir a porcentaxe de mulleres non só
dispostas a traballar, senón que teñen emprego. Isto mídese a través
das taxas de ocupación (Táboa 4).
Prodúcese, neste período, unha
nada desprezábel medra da taxa de
ocupación feminina, de 32,9% de mulleres maiores de 16 anos que no ano
2000 tiñan emprego a 40,5% no 2006,
a pesar do cal as diferenzas con respecto aos homes seguen sendo inadmisíbeis. É dicir, aumenta a taxa de
ocupación feminina pero tamén a
masculina, o que quere dicir que se
debe máis ao momento de ‘bonanza
económica’, (se o medimos en termos
de crecemento do Produto Interior
Bruto), polo que está atravesando a
nosa economía do que o efecto de
medidas conciliadores ou fomentadoras da actividade feminina.
Ao igual que fixemos coa taxa de
actividade, é bo compararnos co noso
entorno para o mellor coñecemento
da realidade (Táboa 5).
Estamos a atravesar un período
positivo no que atinxe á evolución da
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TÁBOA 6: PORCENTAXE DE ASALARIADOS/AS POR TIPO DE CONTRATO
Total

Homes

Mulleres

Asalariados
2005

2006

2005

2006

2005

2006

Total

100

100

100

100

100

100

Contrato indefinido

65,1

65,1

66,5

68,0

63,1

61,3

Contrato temporal

34,9

34,8

33,5

31,9

36,8

38,6

FONTE: EPA. INE. Media anual.

ocupación feminina, que afecta todo o
noso entorno. Desde o ano 2001 a taxa de ocupación incrementouse en
Galiza en 6,7 puntos, e se ben é un
medre importante segue a ser inferior
ao da media estatal, onde a ocupación
medrou en 8,1 puntos, aumentando
unha vez máis as diferenzas.
Se nos comparamos coa media
europea, e a pesar de que nestes últimos anos o Estado español, e Galiza,
experimentaron un crecemento económico moi superior á media europea en termos de PIB, no ano 2004,
último ano que dispomos de datos, a
taxa de ocupación feminina de media
na Europa comunitaria superaba en
7,6 puntos a media galega.
Pero os problemas laborais femininos non rematan á hora de atopar
un emprego, pois normalmente a calidade destes empregos está lonxe de
acadar uns mínimos aceptábeis: altas
taxas de temporalidade, contrato de
escasa duración, baixos salarios...
son as características máis comúns
destes traballos.
No que atinxe á taxa de temporalidade, entendendo esta como a relación entre o total de asalariadas e as
asalariadas con contrato temporal, os
datos son os da Táboa 6.
Son claramente a mulleres moito
máis prexudicadas pola temporalidade no emprego que os homes, sabendo que de media a temporalidade
afectou 38,6% das mulleres asalariadas en Galiza no ano 2006 (31,9% os
homes), dato que se agrava se profundamos máis no mesmo. Por un la-

do, a situación empeora con respecto
á ano anterior e, por outro, no sector
público a taxa de temporalidade das
mulleres duplica a dos homes (32,3
fronte a 16,9%).
A cuestión dos salarios é outro
tema onde a muller sufre discriminación. O tan manido 27% que de
media cobran menos as mulleres
que os homes pasa por converterse
nun problema estrutural da nosa
economía: era a diferenza no ano
2002 e mantense na actualidade. Falo do ano 2002 porque a última información de salarios de forma desagregada e con certa profundidade
data deste ano, tratándose da enquisa de estrutura salarial 2002 do
INE. Esta enquisa, de ámbito europeo, evidencia non só as diferenzas
entre sexos,senón tamén entre tipos de contrato, e demostra que, en
xeral, os traballadores galegos cun
contrato temporal teñen unhas remuneración 38% inferiores aos seus
homólogos con contrato indefinido.
Ao afectar a temporalidade especialmente as mulleres, a conclusión é
sinxela e clara.
Non de salarios, pero si de ingresos salariais anuais temos datos máis
recentes facilitados pola Axencia Tributaria que, á diferenza do primeiro,
achega datos dos ingresos anuais dos
asalariados, pero sen ter en conta os
días traballados. É dicir, teñen o mesmo tratamento os ingresos do que
traballou todo o ano a tempo completo do que o fixo un mes e a tempo
parcial, por pór un exemplo. Pero
xaneiro-xuño 2008 terra e tempo 47
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permítenos ver cal é a situación económica dos e das asalariadas/os en
Galiza, que como dixemos anteriormente, son a inmensa maioría da clase traballadora (Táboa 7).
Como anticipábamos anteriormente, mantense a diferenza de 27% de ingresos medios entre sexos, pero ao facilitarnos a distribución por tramos de
ingresos, permítenos unha maior profundación, descubrindo un panorama
desalentador para as mulleres.

TÁBOA 7: INGRESOS SALARIAIS POR SEXO, ANO 2005
Tramos de
salario

Asalariadas/os

Ingreso salarial medio anual

Total

Homes

Mulleres

Total

Homes

Mulleres

1.063.340

627.715

437.625

14.887

16.742

12.225

De 0 a 0,5 SMI

160.160

72.494

87.666

1.558

1.573

1.546

De 0,5 a 1 SMI

128.825

57.142

71.683

5.430

5.432

5.426

De 1 a 1,5 SMI

148.532

70.547

77.985

9.063

9.087

9.042

De 1,5 a 2 SMI

208.310

141.708

66.602

12.615

12.702

12.428

De 2 a 2,5 SMI

131.867

90.410

41.457

15.945

15.900

16.043

De 2,5 a 3 SMI

74.800

50.021

24.779

19.578

19.606

19.520

De 3 a 3,5 SMI

54.300

38.135

16.165

23.295

23.284

23.320

De 3,5 a 4 SMI

41.401

25.430

15.972

26.872

26.831

26.937

De 4 a 4,5 SMI

32.987

19.489

13.498

30.443

30.460

30.417

De 4,5 a 5 SMI

23.134

14.914

8.220

33.918

33.966

33.832

De 5 a 7,5 SMI

43.831

32.950

10.881

42.660

42.833

42.137

De 7,5 a 10 SMI

11.227

9.146

281

61.094

61.164

60.787

Más de 10 SMI

5.966

5.330

636

108.520

109.668

98.902

Total

FONTE: Elaboración propia a partir dos datos da Axencia Tributaria
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As principias conclusións da táboa anterior son as seguintes:
❚ 36,4% das mulleres que traballan
en Galiza, fronte a 20,6% dos homes, tiveron uns ingresos inferiores ao Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no ano 2005.
❚ O salario de 69,4% das mulleres
non supera os ingresos salariais
medios galegos, que foron de
14.887 anuais no ano 2005.
❚ Só 10% dos galegos de maiores ingresos son mulleres.
❚ Por tramos de salarios, o grupo
máis numeroso de homes sitúase
no de 1,5 até 2 veces o SMI. No
caso das mulleres nas que non
acada 0,5 do SMI.
Vemos que os problemas non rematan con atopar un posto de traballo, pois para a maioría das mulleres
asalariadas en Galiza os ingresos por
salarios non lles permiten vivir sen
outro tipo de recursos. Evidentemente estes baixos ingresos que
afectan un grupo moi numeroso de
mulleres en Galiza, corresponden
con mulleres con contratos de escasa duración, xornadas reducidas...
que, como dixen ao principio deste
documento, moitas veces a muller se
ve obrigada a aceptar como medio
para conciliar a súa vida persoal coa
familiar. Nestes casos, non hai axudas públicas á contratación que o resolven porque o problema radica na
falta de servizos sociais públicos que
permitan á muller dispor de máis
tempo para dedicar ao traballo remunerado fóra do fogar.
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Se non fose polo
emprego feminino e
polo dobre salario na
familia, hoxe sería
impensábel manter a
sociedade de consumo
que serve de sustento
a este modelo
O reducido grupo de mulleres situadas no intervalo de maiores ingresos
pon en evidencia o famoso ‘teito de cristal’ co que se atopan as mulleres, tal e
como se reflite na escaseza das mesmas
en postos de ‘máxima responsabilidade’
e de maiores salarios, a pesar das novas
xeracións contar con maiores niveis de
formación que os homes. Isto débese
tamén, moitas veces, aos problemas de
conciliación que lles impide unha maior
dedicación ao traballo fóra do fogar por
un lado, e por outro, os horario de reunións, viaxes... non están adaptados a
este tipo de necesidades.
Até aquí intentouse, con maior
ou menor acerto, describir a situación
das mulleres traballadoras galegas.
Pero non podemos esquecer as desempregadas, esas milleiras de mulleres que, aínda querendo traballar, levan anos engrosando as listas do
desemprego neste país (Táboa 8).
No ano 2006, 65.000 mulleres estiveron buscando emprego activamente
en Galiza, (60% da poboación desempregada), o que implica unhas taxas de
desemprego de 11,4%, practicamente o
duplo que a poboación masculina.
As altas taxas de desemprego, os
baixos ingresos, a problemática situación laboral... son factores que obrigan
moitas mulleres a atoparen na economía mergullada ou na emigración
(prodúcense maiores movementos migratorios de mulleres que de homes)
unha solución aos problemas que os
poderes público non axudan a resolver ao entendéreno como un problema privado e non como algo social.

En resumo, a presenza feminina
hoxe no mercado laboral é importante, e ademais é imprescindíbel dada a
situación económica coa que se atopan unha parte importante das familias galegas, aquelas que polos baixos
ingresos non son capaces de vivir cun
so salario e que, por outro lado, cada
vez son máis, xa que na medida que se
incorporan novas xeración ao emprego entran no mercado de traballo nunha situación totalmente precaria. Ademais, non mellora co transcurso do
tempo, xa que non é un problema de
idade, de falta de practica... senón que
é un problema estrutural da economía
e do modelo económico imperante.
Se non fose polo emprego feminino e polo dobre salario na familia, hoxe sería impensábel manter a sociedade de consumo que serve de sustento
a este modelo; pero tamén é certo que
se non fora por este dobre salario, as
protestas a este modelo, que está precarizando cada vez máis o emprego,
houberan comezado xa fai anos ■
TÁBOA 8: TAXAS DE DESEMPREGO POR SEXO
Total

Homes

Mulleres

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Total

9,9

8,5

7,2

6,1

13,5

11,4

de 16 a 24 anos

21,0

18,0

16,4

14,0

26,7

23,3

de 25 a 54 anos

9,0

7,7

6,3

5,1

12,5

10,9

de 55 e máis anos

6,2

5,9

5,0

5,7

8,1

6,1

FONTE: EPA. INE. Media anual.
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A expresión cantada da Nación:

historia do Himno Galego
Agás a Gran-Bretaña e
Francia, que contaban
con himnos anteriores
ao século XIX, é nesta
centuria cando a
maioría das nacións
europeas crean,
difunden e oficializan
un himno nacional
(Dinamarca 1840,
Italia 1846, Austria
1847, Grecia 1864,
Noruega 1864 etc.).
MANUEL FERREIRO FERNÁNDEZ
Licenciado e Doutor en Filoloxía
Galego-Portuguesa pola Universidade
de Santiago de Compostela.
Catedrático de Filoloxía Galega e
Portuguesa na Facultade de Filoloxía da
Universidade da Coruña. É autor de
numerosos libros, relatorios, artigos e
colaboracións en congresos, revistas e
Eduardo Pondal

publicacións especializadas
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ren certa difusión e aceptación popular: o himno de Alfredo Brañas / Taibo García, porque conviviu algún
tempo co pondaliano en actos das Irmandades, sendo adoptado máis tarde como oficial polas Mocidades Galeguistas; e o texto de “Acción
Galega” de Ramón Cabanillas, que foi
adoptado como himno no seo do importante movemento agrarista que se
desenvolveu nas primeiras décadas
do século XX.
Casa natal de Pondal en Ponteceso.

Representación do escudo de Galiza na obra

Descrición de España y de las costas y puertos de
España de Pedro Teixeira no 1634
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SOBRE O HIMNO E OS HIMNOS.
Galiza non foi allea a este movemento de creación e consolidación de elementos simbólicos identificadores
(himno, bandeira e escudo), porque a
partir de 1880 xa se rexistran numerosas propostas de creación dun himno nacional derivadas do sentimento
de necesidade dun símbolo que nos
identificase colectivamente como nación e nas relacións cos outros pobos.
É así que unha primeira e explícita
proposta hímnica aparece con motivo
da Exposición Rexional celebrada en
Pontevedra en 1880, coa convocatoria dun premio para un “Himno á Galicia en dialecto del país”, que foi gañado polo texto de Andrés Muruais
(con música de Felipe Paz Carvajal).
Após esta primeira proposta, irán
aparecendo progresivamente outras
de maior ou menor transcendencia
e/ou difusión, para alén da finalmente consolidada de Eduardo Pondal e
Pascual Veiga, a partir do Certame
Musical de 1990. Deste xeito, pódense lembrar, entre outras, propostas
importantes, finalmente fracasadas,
en 1880 (texto de Manuel Barros,
música de Ricardo Pérez Camino),
1886 (texto de Ramón Armada Teixeiro, música de Felipe Pereira), 1893
(texto de Galo Salinas, música de Varela Silvari), 1911 (texto de Alfredo
Brañas, música de Luís Taibo García)
ou 1913 (texto de Ramón Cabanillas,
música de Adolfo Campos López)1.
De todas estas, esquecendo outras de menor relevo, só dúas foron
verdadeiramente importantes por te-

HISTORIA DO HIMNO GALEGO. O
Himno Galego nace, como algunhas
das propostas anteriores, a partir dun
certame: con data de 22 de maio de
1890, o Orfeón Coruñés nº 4, dirixido
por Pascual Veiga, músico de recoñecida traxectoria nacionalista, convoca
un Certame Musical na Coruña2, que
presenta un apartado de composición, con un premio á mellor “marcha
regional gallega” escrita para orfeón
sobre o texto Os Pinos de Pondal:
“Una valiosa Pluma de oro, concedida por el Ilustrísimo Sr. D.
Eduardo Vincenti, Director general de Administración y Fomento
del Ministerio de Ultramar, al autor de la mejor Marcha Regional
Gallega, escrita también para orfeón, sobre las dos primeras octavas de la letra consignada á continuación de este programa,
original del ilustre vate don
Eduardo Pondal, quedando las
restantes para repetir la música,
de dos en dos, y la novena como
final de la composición, entendiéndose que ésta no podrá exceder de 32 compases de compasillo, sin comprender dicho final”.

Efectivamente, para a “Marcha
Rexional Galega”, Pascual Veiga pensou na figura máis sobranceira, na altura de 1890, do mundo da creación
poética galega, Eduardo Pondal, a
quen lle encarga a elaboración dun
texto “con obxecto de que, a maneira
da Marcha Real, Marsellesa, etc., sexa cantado en toda a Galiza co entusiasmo que desperta no ánimo o Sentimento da patria”. Coa desaparición

Terra tempo 145-46 16/6/08 12:26 Página 53

Cultura

Eduardo Pondal,
creador dunha
poderosa mitoloxía
de Rosalía en 1885 e co afastamento
físico de Curros, que traballa durante
longos períodos en Madrid, antes da
súa marcha á Habana en 1894, a única escolla posíbel a esta altura na Galiza literaria e cultural para a elaboración dun texto hímnico só podía ser
a do Bardo bergantiñán, inscrito politicamente no movemento democrático e protonacionalista desde 1856,
ano do Banquete de Conxo. Eduardo
Pondal, creador dunha poderosa mitoloxía poética galega, representaba o
canto épico a través dunha obra en
que glosa as orixes míticas da patria
(por medio do celtismo con base no
mito de Breogán, o creador en primeira instancia da nación), en que
canta as súas contendas e as súas glorias, e que representa a voz da terra,
coa asunción dunha misión bárdica
que levou ás súas últimas consecuencias na creación poética. Na súa poesía, ademais, maniféstase atento aos
movementos nacionais de liberación
que se producían en Europa, con alusións aos patriotas gregos e irlandeses e con referencias poéticas a Serbia
ou Polonia, entre outras, nacións inmersas en procesos libertadores, sen
esquecer Cataluña, invocada directamente a través da citación dun verso
do seu himno (Bon cop de falç!).
Celebrado o Certame en agosto de
1890, o concurso, xulgado por un xurado internacional, foi gañado por Ivo
Gotós, músico militar catalán, cuxa
partitura hímnica non foi finalmente
interpretada como acto derradeiro do
evento; mais tampouco se interpretou
a partitura do Himno que Pascual Veiga xa tiña preparada para a eventualidade de o concurso ficar deserto.
Esquecida a música gañadora, así
as restantes partituras presentadas ao
concurso (dez en total), só a partitura
de Pascual Veiga ten algunha presenza, pois existe constancia da súa interpretación en diversas ocasións a
través dos coros que o músico mindoniense dirixiu posteriormente até a
súa morte en 1906. Con todo, o himno de Pondal e Veiga non deixaba de
ser unha máis das varias propostas

existentes na Galiza con vocación de
se constituír en Himno nacional.
Foi en Cuba, no seo da activa comunidade galega emigrada, onde o
Himno pondaliano foi “oficializado”
por primeira vez mercé ao traballo
entusiástico e fervorosamente nacionalista de Xosé Fontenla Leal, que,
coñecedor da proposta hímnica de
1890, solicitou en 1906 unha copia da
partitura a Pascual Veiga e conseguiu
a súa declaración de oficialidade para
todos os actos do Centro Galego, sendo interpretado solemnemente por
primeira vez o día 20 de decembro de
1907, no Gran Teatro da Habana,
nunha importante velada para honrar a memoria do músico mindoniense. A partir destas datas, o Himno
ten presenza en todas as actividades
oficiais da comunidade galega en Cuba, que “reenvía” en 1909 o texto e a
partitura para Galiza, onde comeza
unha rápida expansión, provocando
o esquecemento das outras propostas
de himno que na Galiza ou nas comunidades emigradas existían.
Aínda que se coñecen algunhas
interpretacións en territorio galego
antes de 1912, foi neste ano, con ocasión da translación dos restos mortais
de Pascual Veiga a Mondoñedo no día
17 de setembro, cando o Himno ten a
súa primeira interpretación explícita,
pública e solemne no territorio galego, para, decontado, comezar a aparecer en celebracións e solemnidades ligadas a figuras sobranceiras galegas,
especialmente Rosalía, ademais de ser
incorporado ao repertorio dos numerosísimos coros que comezaban a
multiplicarse en Galiza.
Con todo, é a partir dos anos
1915-1916, grazas ao impulso dado
polo alcalde Manuel Casás á súa interpretación, que o Himno comeza a
ser ouvido publicamente na cidade
da Coruña, onde se poden salientar
dous actos importantes: a Festa Galega de 1916, coa interpretación do
Himno por parte de diversos coros, e
mais a homenaxe a Concepción Arenal, con instrucións directas do alcalde coruñés ás escolas para facilitar

poética galega,
representaba o canto
épico a través dunha
obra en que glosa as
orixes míticas da patria

O carro triunfal de Maximiliano (ca. 1515)
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que os alumos ensaien o Himno para
a súa interpretación pública:

Pascual Veiga Iglesias (Mondoñedo, 9 de abril de
1842 - Madrid, 12 de xullo de 1906) foi un
compositor galego, autor da música do Himno
galego e doutras composicións como “Alborada
Gallega”, coñecida como “Alborada de Veiga”.
Comezou a compor de neno. Foi profesor do
Conservatorio Nacional de Madrid e fundou e
dirixiu varios orfeóns, cos que recibiu numerosos
premios. Co Orfeón Coruñés obtivo a medalla de
ouro e as Palmas Académicas durante a
Exposición Universal de París de 1889. Foi
organista da Igrexa de San Domingos de
Betanzos e da Colexiada da Coruña
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“Encarezco de los Sres. Profesores
y Profesoras de las Escuelas Nacionales que se sirvan dar todo
género de facilidades para que los
alumnos y alumnas de aquellos
centros ensayen, bajo la dirección
de los musicos de la banda del regimiento de Isabel la Católica, el
himno a Galicia, de Veiga y Pondal, a fin de cantarlo en la fiesta
de inauguración del monumento
erigido a la ilustre escritora Doña
Concepción Arenal.
El acto de referencia se celebrará,
probablemente, el dia 17 del actual.
Espero de los Sres. Profesores y
Profesoras que han de cooperar,
como siempre, al mayor lucimiento y brillantez de la fiesta citada, prestando su concurso personal y su entusiasmo.”
La Coruña, 4 de Septbre. de 1916.
El Alcalde Presidente M. Casás
[rubricado]3.

Ao mesmo tempo, a Banda Militar
incorpórao ao seu repertorio nas actuacións semanais nos xardíns de
Méndez Núñez, con extraordinaria
acollida popular. Porén, a pesar do éxito, constátase que o descoñecemento
do Himno é aínda xeral, a teor das informacións xornalísticas que, con relativa frecuencia, editan o texto pondaliano para a súa difusión pública.
Neste mesmo ano de 1916 fúndanse, tamén na Coruña, as Irmandades
da Fala, que adoptan o himno pondaliano como Himno nacional galego. O
labor cultural, político e propagandístico das Irmandades por todo o país esténdeo a todos os recantos de Galiza:
comeza a consolidarse como símbolo
nacional, sendo interpretado en todo
tipo de celebracións, quer culturais,
quer políticas, quer festivas. Ao mesmo tempo, xa desde o comezo de expansión do Himno se consolida o cerimonial ligado á súa interpretación:
público de pé, homes coa cabeza descuberta e ambiente solemne, como corresponde a tan alto símbolo da nación. A acción das Irmandades é

rapidamente compensada cunha asunción popular do Himno que é percibida
con clareza por observadores diversos
e medios xornalísticos diferentes,
constatando que, progresivamente, un
himno inicialmente descoñecido pola
maioría da poboación comeza agora a
consolidarse e a converterse nun verdadeiro símbolo nacional: para alén de
actos políticos, o Himno está presente
en todo tipo de actividades culturais
(ciclos de conferencias, representacións teatrais, exposicións...) en convivencia cos festivais musicais a cargo
dos coros, que sempre o interpretan
como acto final das súas actuacións, o
mesmo que comeza tamén a aparecer
na clausura das festas populares.
O recoñecemento da ‘imposición’
e extensión do Himno e do seu cerimonial faise explícito en diversas
ocasións n’A Nosa Terra xa á altura
de 1917:
“Pol-a nosa aituazón, ascóitase tocal-o noso himno, en pé e con relixiosidade, por mais que cando nós
comenzamos a impoñel-o, chamóusenos ridículos e pavorosos”4.
“Houbo en Lugo e no Ferrol festas enxebres. N’elas cantouse o
noso hino galego.
Oyéuse pol-as xentes, en pe e
descubertos.
¿E quen impuxo isto? ¿Non fono
aqueles irmáns na Fala cruñeses
que chamaron bárbaros algús cursis?
Eisí é todo na vida”5.

En 1923 prodúcese o golpe de Estado e comeza a ditadura de Primo de Rivera, que amortece as expresións públicas do Himno, o mesmo que outras
actividades ligadas ás reivindicacións
do galeguismo e/ou nacionalismo, que
sobrevive traballosamente até 1931,
ano en que se produce o final da ditadura e a proclamación da República,
que permite a (re)organización das asociacións e agrupacións nacionalistas.
Neste sentido, é fundamental a fundación do Partido Galeguista: na Asemblea constitutiva celebrada en Pontevedra durante os días 5 e 6 de decembro
de 1931, e nos principios políticos des-
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Foi no 1912, con ocasión
da translación dos
restos mortais de
Pascual Veiga a
ta organización, o himno pondaliano é
declarado “himno nacional”:
O noso himno nacional é o himno galego, escrito pol-o gran poeta Eduardo Pondal e con música
do compositor Pascual Veiga. Iste
himno foi titulado pol-o seu autor
OS PINOS, porque n-il os piñeiros representan os nosos antepasados que chaman por nós pra
que defendamos a nosa Patria, a
Patria galega6.

Mais a guerra civil e a posterior
ditadura franquista prohibe de facto
toda expresión política allea ao réxime e, consecuentemente, calquera
aparición pública do Himno, que xa
tiña presenza xeral en toda a nación.
Deste xeito, o Himno convértese nun
símbolo máis da loita antifranquista,
antifascista e de reivindicación política democrática na Galiza. Nestas décadas, o Himno sobrevive “exiliado”
na conciencia dos cidadáns e nas comunidades galegas en América, que o
continúan utilizando nas efemérides
e eventos ligados a Galiza ou aos seus
representantes, o mesmo que nas celebracións do 25 de xullo.
Coa morte de Franco e a desaparición da ditadura, o Himno é recuperado con normalidade polas organizacións políticas democráticas, para alén
da súa renovada presenza en todo tipo
de actividades culturais e/ou reivindicativas no período da ‘Transición’.
Aprobado o Estatuto de Autonomía en
1981, en que se recoñece que Galiza
ten himno “de seu”, o Himno Galego é
definitivamente institucionalizado na
Lei de Símbolos de 1984 aprobada polo Parlamento galego, dando cumprimento á súa existencia “no ánimo e no
pensar do pobo”, oficializando a letra e
música que “Pondal e Veiga puxeron
na memoria e na boca dos galegos”.
O TEXTO DO HIMNO. Desde o comezo de expansión do Himno, as nove estrofas orixinais do poema Os Pinos ficaron na práctica reducidas ás
catro primeiras, por obvias razóns de
extensión do texto. Todas as publicacións que se poden seguir desde 1916

en diante inclúen estas estrofas canónicas, finalmente consolidadas, desde
a década de 20, na práctica social e no
recoñecemento institucional, de modo que só os elementos e correntes de
pensamento máis ferozmente centralistas defenderon, no seu momento,
unha versión, reducida e amputada,
do Himno consagrado historicamente.
Eis un confronto entre o texto
oficial da Lei de Símbolos e o texto
real pondaliano7:

Mondoñedo no día 17

¿Que din os rumorosos
na costa verdecente,
ao raio transparente
do prácido luar?
¿Que din as altas copas
de escuro arume arpado
co seu ben compasado
monótono fungar?

Que din os rumorosos,
na costa verdecente,
ó raio trasparente
do prácido luar...?
Que din as altas copas
de escuro arume harpado
co seu ben compasado,
monótono fungar...?

Do teu verdor cinguido
e de benignos astros,
confín dos verdes castros
e valeroso chan,
non des a esquecemento
da inxuria o rudo encono;
desperta do teu sono,
fogar de Breogán.

«Do teu verdor cinxido
e de benignos astros,
confín dos verdes castros
e valeroso clan,
non des a esquecemento
da inxuria o rudo encono;
desperta do teu sono,
fogar de Breogán.

Os bos e xenerosos
a nosa voz entenden
e con arroubo atenden
o noso ronco son;
mais sóo os iñorantes
e féridos e duros,
imbéciles e escuros
non os entenden, non.

Os bos e xenerosos
a nosa voz entenden,
e con arroubo atenden
o noso rouco son;
mas sós os ignorantes
e férridos e duros,
imbéciles e escuros,
non os entenden, non.

Os tempos son chegados
dos bardos das edades
que as vosas vaguedades
cumprido fin terán;
pois, donde quer xigante,
a nosa voz pregoa
a redenzón da boa
nazón de Breogán.

Os tempos son chegados
dos bardos das edades,
que as vosas vaguedades
cumprido fin terán;
pois donde quer, xigante,
a nosa voz pregoa
a redenzón da boa
nazón de Breogán»

de setembro, cando o
Himno ten a súa
primeira interpretación
explícita no territorio
galego
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Diversos cargos do goberno de Bolivia
encabezados polo seu presidente Evo Morales
cantando o himno nacional
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Como se pode observar, o texto
oficial presenta obvias diferenzas co
texto escrito por Eduardo Pondal, que
era consciente, á altura de 1913, da
progresiva e acrítica acumulación de
innovacións no texto d’Os Pinos, desde a súa publicación inicial no prospecto do Certame de 1890: o texto, tal
como foi transmitido historicamente,
confirma que as mudanzas non responden á vontade do autor, nin sequera ao proceso de popularización: son
produto quer de mudanzas mecánicas,
quer de lapsos, quer de modificacións
propositadas –conscientes ou por descoñecemento– dos diversos editores
na transmisión do texto, de modo que
moitas destas intervencións espurias
chegaron a facer parte do texto oficial
do Himno. A análise da transmisión
encadeada dos erros e mais todas as
probas documentais confirman a publicación inicial do poema Os Pinos no
Prospecto do Certame de 1890 como
texto verdadeiro e real do Himno composto por Eduardo Pondal, cunhas características lingüísticas e lexicais que
se poden documentar na restante produción pondaliana, así como nas numerosas redaccións manuscritas previas do Himno conservadas na Real
Academia Galega.
Deste xeito, a versión oficial dos
versos do Himno evidencia algúns problemas referidos á presentación formal
do texto, xa que omite os puntos suspensivos nas dúas preguntas iniciais,
ao tempo que mostra unha puntuación
altamente defectuosa, especialmente
nos vv. 7-8 (en que non usa vírgula en-

tre os dous adxectivos) e nos vv. 15-16
(sen vírgula no vocativo). De todos os
xeitos, aínda é máis transcendente a
eliminación de calquera indicación de
que o texto hímnico é un diálogo (a
través das aspas ou dos trazos de diálogo), isto é, unha pregunta aos “rumorosos” (vv. 1-8) e a correspondente resposta (vv. 9-32), de modo que se
condiciona a interpretación semánticoliteraria. Por outra parte, o texto oficial
reconverte a orixinal forma contracta ó
(unha sílaba métrica) nunha aglutinación gráfica ao (dúas sílabas métricas),
ao tempo que moderniza o adxectivo
trasparente. No que se refire a aspectos
fono-morfolóxicos, unha versión respectuosa co texto orixinal debería
manter cinxido (en lugar da variante
cinguido, allea a Pondal) e a forma mas
da conxunción adversativa, usada sistematicamente polo poeta a partir de
1886. E no relativo ao léxico, é indubitábel a forma clan (termo de orixe céltica co significado de ‘descendencia,
pobo...’) que Pondal utiliza en diversas
ocasións na súa poesía (ás veces coa
forma gráfica clam), sempre como sinónimo de grupo humano, tanto no
poema central de Queixumes, como
na restante produción lírica. Ademais,
o texto oficial reconverte o adxectivo
sós, que confire un valor intensificador
ao texto e impide a sinalefa, nun adverbio baixo a arcaizante forma soo. E
aínda se detecta no texto unha forma
inexistente na lingua pondaliana (e na
lingua galega) como féridos, corrupción (seguramente por erro de imprenta) da forma correcta férridos utilizada
por Pondal co valor de ‘duros como o
ferro, férreos’. Finalmente, aparece no
v. 21 unha forma pseudogalega como
iñorantes, incorrecta desde o punto de
vista lingüístico, que o poeta xamais
utiliza en lugar da correcta ignorantes,
documentado, ademais, en diversas
pasaxes da obra pondaliana.
Para a rehabilitación completa dos
sinais de identidade do pobo galego
cumpriría tamén a restauración da letra certa do Himno, un dos símbolos
que nos identifican colectivamente,
tal como a Lei proclama. É por isto que
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este labor de restauración textual do
Himno Galego, para combinar o respecto ás creacións de Eduardo Pondal
–texto literario– e Pascual Veiga –partitura– cunha axeitada, e definitiva,
actualización para os tempos presentes e futuros8 é aínda unha tarefa pendente, que os intentos do Parlamento
en 1996 (constitución, por iniciativa
do grupo parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, dunha ponencia
parlamentar conxunta para estudar e
propor as correccións precisas na letra
do Himno) e de 2001 (aprobación unánime dunha Proposición non de Lei,
en que se instaba a restaurar a letra fidedigna do Himno e a facer cumprir e
divulgar a Lei 5/1984) non resolveron.
Transcorreron cen anos desde a
primeira interpretación ‘oficial’ do
Himno (1907), e case cento vinte
anos desde o seu nacemento (1890).
Certamente, o Himno é un dos selos
que certifican a existencia da nación
galega: neste sentido, todos nós podemos –e debemos– estar orgullosos
da existencia e da vixencia dun símbolo que naceu e que pervive para
mostrar publicamente a pertenza de
todos os galegos e galegas a unha
mesma Patria, Galiza ■
1

2

3

Para as diferentes propostas hímnicas, así
como, en xeral, para a historia do Himno
Galego, vid. Manuel Ferreiro / Fernando López Acuña, “O Himno: historia, texto e música”, en Barreiro Fernández, X.R. / Villares,
R. (eds.): Os símbolos de Galicia, Santiago
de Compostela, Consello da Cultura Galega
/ Real Academia Galega, 2007, pp. 105-192.
Unha reprodución facsimilar dos documentos fundamentais (cartas, manuscrito, prospecto do Certame Musical e partitura, todos
eles custodiados na Real Academia Galega)
do proceso de creación do Himno, coa súa
transcrición, pode verse en Manuel Ferreiro, O Himno Galego. Documentos Históricos (1890-1908), A Coruña, Universidade da
Coruña / Universidade de Santiago de Compostela / Universidade de Vigo, 1907.
Cf. “Paseos. Expediente sobre la creación
del monumento a Doña Concepción Arenal y Doña Rosalía Castro. Año de 1914”
(Concello da Coruña, Arquivo Municipal).

4

5

6

7

8

“A semente prendeu”, A Nosa Terra, A
Cruña, 10-9-1917, nº 30.
“Peneirando...”, A Nosa Terra, A Cruña,
20-10-1917, nº 34.
Risco, Vicente, Ideas que defende e fins
que se propón o Partido Galeguista, Santiago, Nós. Pubricacións Galegas e Imprenta, s.d. [1933], p. 22.
Un estudo completo da xeración do texto
poético e do proceso de alteración na súa
transmisión pode verse en Manuel Ferreiro, De Breogán aos Pinos. O texto do Himno Galego, Santiago de Compostela, Laiovento, 2007, 4ª ed.
Do mesmo modo que o texto foi actualizado no referente a cuestións gráfico-formais
(uso de trazo e apóstrofo, grafías <b / v>,
<h / ø> e <g, j / x> e uso de bos –unha sílaba métrica– en lugar do orixinal boos), o
proceso de actualización do texto do Himno Galego aínda podería ser máis profundo, e podería acomodarse á expresión moderna, non só na grafía, mais tamén a
fonética e, mesmo, a morfoloxía, con solucións actuais que non contradirían as prácticas lingüísticas pondalianas.

Busto erguido na Coruña en 1925 a Eduardo
Pondal. Pondal, poeta oficial do movemento
rexionalista, encamiñará a súa obra á recuperación
da lingua e da cultura galegas e á decidida
defensa da liberdade do noso pobo. A súa escrita,
fundamentalmente épica, irá en procura de mitos
autóctonos que chamen á colectividade galega
para comprometela co seu futuro
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Unha vida entregada
á cultura galega
XOSÉ MARÍA ÁLVAREZ BLÁZQUEZ
Xosé María Álvarez Blázquez pertence a esta
Darío Álvarez Limeses e de María Blázquez,
pais de Xosé María.

xinea, a esta estirpe dignísima da nosa historia
contemporánea. Non se resignou a que a
Galiza e a súa cultura fosen clandestinas e
subordinadas. Por contra: reasignoulles un
outro papel, de coñecemento, de socialización
da cultura, de investigación e de divulgación
acorde cos tempos en que viveu. Foi fiel ao
mandato dos seus mestres e leal, por riba de
adversidades, penurias e represalias, á súa
condición de galego e de galeguista. Para dar

MARÍA PILAR GARCÍA NEGRO
Doutora en Filoloxía Románica e

conta do exemplo que nos legou o noso
polígrafo, reproducimos varios fragmentos do

profesora da Universidade da Coruña.
Autora de numerosos ensaios, estudos

volume Xosé María Álvarez Blázquez: claro

e artigos sobre sociolingüística e

mencer do tempo... da autoría de María Pilar

literatura galega. É Directora-Xerente

García Negro, editado na colección Manuais

da Fundación Bautista Álvarez de
Estudos Nacionalistas
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de Teatro por Casahamlet.
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¿QUEN FOI, QUEN É, XOSÉ MARÍA ÁLVAREZ BLÁZQUEZ?. A personalidade que a Real Academia Galega escolleu, este ano 2008, como
dedicataria do Día das Letras Galegas, naceu na cidade de Tui, en
1915, e morreu, en Vigo, en 1985.
Sete décadas, pois, de vida, nun século XX decisivo para a Galiza e para o devir histórico dos galegos, de
todos nós. Vida enmarcada en dúas
datas significativas, que queremos
comentar polo seu simbolismo. Con
efeito, en 1915, en plena 1ª Guerra
Mundial, estamos nas vésperas dun
momento histórico especialmente
importante para a Galiza: a fundación das Irmandades da Fala, na Coruña, que ten lugar o 18 de Maio de
1916, da man de Antón e de Ramón
Vilar Ponte. 1985, o ano do falecemento de Álvarez Blázquez, é o ano
en que se conmemora o centenario
da morte de Rosalía de Castro, a inauguradora da literatura galega moderna e escritora predilecta do noso
autor, que tamén foi editor seu pioneiro. Xosé María Álvarez Blázquez
pertence, xa que logo, á xeración de
escritores e de patriotas galegos que
forman filas, como discípulos, naquela que protagonizan Castelao,
Otero Pedraio, Antón Vilar Ponte,
Ramón Vilar Ponte ou Alexandre Bóveda, herdeiros por súa volta, dos
restauradores do século XIX, como
Murguía, Rosalía de Castro, Pondal,
Curros ou Lamas Carvajal. Esta xeración é a que Ramón Vilar Ponte nomeará como “Xeración do 16”, en
lembranza, precisamente, do ano
fundacional das Irmandades da Fala.
Eis o seu espírito, como se encargaba de recordar Ramón Vilar Ponte,
no discurso de ingreso na Real Academia Galega, en 1951:
Como directrices xerais que caracterizan a xeración do 16, que aínda é
a nosa, a que hoxe por fortuna vive
puxante e forte máis que nos eidos
nativos nas terras de alén mar, imos
sinalar as seguintes: a convicción, e
coa convicción a afirmación rotunda,
con todas as consecuencias que dela

se derivan, de que Galiza ten unha
personalidade viva, singularizada, e
necesitada polo mesmo de que se lle
non poñan acoutamentos ao seu natural e lexítimo desenvolvemento. E
sendo, como é, a lingua a máis alta
manifestación de tal personalidade,
os que así pensan, os da xeración do
16, dedican todas as súas preferencias
e anseios, así como os seus traballos,
a conseguir que a lingua recupere o
posto que en rigor lle pertence...

Xosé María Álvarez Blázquez
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Obras clásicas galegas recuperadas polo labor
editorial de Xosé Mª Álvarez Blázquez

Desta ansia se vai alimentar Xosé María Álvarez Blázquez, que naceu, como dixemos, en 1915, e a esta vocación de servizo á lingua e á
cultura galega vai servir co seu traballo e a súa dedicación literaria,
xornalística e editora durante toda a
súa vida. É, pois, fillo político e espiritual dos artífices do Segundo Renacemento da cultura galega, que,
programaticamente, vai certificar a
celebración, en Lugo (Novembro de
1918) da I Asemblea Nacionalista,
que proclamará a “soberanía estética
da Nazón Galega”.
A súa vida, como xa dixemos, fica encerrada en sete décadas, entre
1915 e 1985. Sete van ser, tamén, os
flashes ou apontamentos que faremos sobre a súa vida e obra, en sete
aspectos que nos semellan significativos do seu quefacer incansábel a
prol non da súa biografía intelectual
individual senón dunha biografía
sociocultural da Galiza, cun profundo sentido do colectivo e do socializador que toda cultura adulta merece e precisa:
I. Xosé María Álvarez Blázquez naceu en Tui, no 4 de Febreiro de
1915. Fillo de Darío Álvarez Limeses, médico, e de María Blázquez,
nada na emigración en Cuba. É o terceiro de seis irmáns, todos varóns. A
familia amparou e favoreceu, desde
moi cedo, a súa cultura letrada e a
súa vocación literaria, que foi precoz
e alimentada tanto pola leitura dunha ben surtida biblioteca como por
relatos e contos da vida cubana que
a súa nai refería.
Tal e como aponta seu fillo e biógrafo Alfonso Álvarez Cáccamo, citando recordacións do seu proprio pai, o
convivio e amizade con Alexandre
Bóveda vaino marcar de por vida:
[...] Por ser eu familiar de Bóveda
e ter vivido na casa dos pais da súa
dona, Amalia Álvarez Gallego, curmá miña, desde setembro de 1931 a
xullo de 1934, compartín de preto
unha boa parte daquelas vidas entrañábeis, baixo a man serea, sensíbel,

60 terra e tempo xaneiro-xuño 2008

garimosa do meu tío e padriño Xerardo Álvarez Limeses. Fun, polo
tanto, testemuña de moitas cousas,
grandes e cativas, tristeiras ou ledas
nos anos cruciais da vida íntima e da
actividade política de Bóveda. E aínda que a memoria nunca foi a miña
aliada gardo moitos recordos e vivencias daqueles tempos de ilusións, súpetamente afogadas polas
máis tremendas dores e o máis brutal espanto. Fun amigo de Bóveda,
máis que curmán, porque unha mútua corrente de simpatía nos ligou.
Sabía eu da súa dimensión política,
pero moito máis souben da súa humanidade. [...] Confésoo e sinto orgullo de dicilo: son parcial de
Bóveda, é dicir, comparto o seu pensamento e a súa conducta [...].
II. Álvarez Blázquez iníciase así á vida
cultural e política de Galiza, en anos
verdadeiramente aurorais, da man do
mellor e máis combativo do nacionalismo galego de pre-guerra, que se organiza como tal, no Partido Galeguista, fundado en Pontevedra, en
Decembro de 1931, ano inaugural da
II República española e inicio dun fecundo labor político a prol da Galiza e
das súas necesidades e aspiracións,
que só a barbarie desatada pola guerra civil española puido interromper
brutalmente.
Con efeito, en anos ben complicados na situación internacional e na
estatal (ascenso do nazismo ao poder
en Alemaña; bienio negro da República española...), o nacionalismo galego estaba a esforzarse por facer
emerxer unha conciencia galega e para facer valer os direitos da Galiza,
por lle procurar un outro lugar na España e no mundo, antagónico do que
se lle tiña reservado: canteira de materias primas, de man de obra barata
ou escrava, e de emigrantes.
Resurreición da lingua galega como útil instrumento social e público;
economía e institucións ao servizo
dos galegos; autonomía política: eis
os pilares en que, na teoría ideolóxica
e mais na praxe política, pousan a súa
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acción os galeguistas que coñece e
con que se relaciona, nestes primeiros anos trinta, o noso polígrafo.
Tal emerxencia da conciencia
galega, da auto-organización e mais
do despertar cultural non ía ser facilmente consentida desde España.
Por iso, Castelao e Bóveda (secretario político e secretario de organización, respectivamente, do Partido
Galeguista) son desterrados a Badajoz e a Cádiz, baixo o goberno de Lerroux. Tratábase de intentar, como
fose, descabezar o movemento galeguista e desactivar o seu enorme potencial, para que a Galiza seguise
sendo pasto doado da depredación
política centralista, o caciquismo e a
alienación.
Neste clima, con este alimento
humano e político, neste tempo de
novo amencer para a Galiza, vai nacer
á vida pública, na escrita e na oratoria, o noso personaxe, Xosé María Álvarez Blázquez. Así o recorda el mesmo, na biografía-homenaxe que
compuxo sobre Alexandre Bóveda:
[...] Logo de rematar eu o Bachillerato fixen oposicións a ingreso no
Maxisterio polo plan de Marcelino
Domingo (o chamado Grado Profesional) e seguín despois os cursos
correspondentes —1931 a 1934—
na Escola Normal de Pontevedra.
Vivía na casa do meu tío Xerardo,
sogro xa de Bóveda. O meu tío, criatura dunha bondade anxelical e profundamente relixioso, non militaba
en ningún partido político, pero axiña foi gañado para a causa galeguista por Alexandro, inda ben as súas
inquedanzas intelectuais, a súa entrañábel emoción poética estivera
sempre ao servizo de Galicia. [...]
Moitas veces oficiei de recadeiro antre ambos, levando e traendo notas
escritas ou verbais da casa do meu
tío á de Bóveda, que vivía daquela
na Virxe do Camiño. Había que pillalo na casa á hora do xantar, porque logo non era doado topalo, sempre entregado aos seus traballos.
Moitas veces tomei café con el e coa
miña curmá Amalia. Eu pertencía á

Mocedade Galeguista. Falabamos.
Nunca tratou de impor os seus criterios nas tarefas dos mozos. Informábase por min dalgunhas cousas
e, se acaso, daba unha idea, suxería,
alentaba. Leveille un día un folleto
editado polo Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes con destino ás escolas. Era unha pequena
escolma de poesía peninsular, pero
non se recollía nela nin unha cativa
mostra nin tan sequer a menor refe-

Darío Álvarez Limeses (Pontevedra, 1877; Vigo,
1936) Médico e xornalista. Redactor xefe de “La
Integridad”, fundador do semanario “La Opinión”,
militante republicano que foi fusilado o 30 de
outubro de 1936
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Casa natal de Xosé Mª Álvarez Blázquez e a
dereita placa do seu pai. O texto da placa
recentemente colocada na fachada da súa casa
pon: “Nesta ‘Casa do Rollo’ viviu Xosé María
Álvarez Blázquez cos seus pais Darío Álvarez
Limeses e María Blázquez Ballester e os seus
irmáns Darío, Celso, Alfonso, Emilio e Álvaro.
No ano 2008, dedicado á lembranza deste
egrexio escritor, investigador e editor, o
Concello de Tui honra a súa memoria e a da súa
familia polo seu compromiso coa cultura de
Galicia e coa causa da liberdade”
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rencia á poesía galega. Só figuraba
un poema en castelán de Rosalía.
Pero o máis magoante era que noutro folleto complementario facíanse
as biografías dos poetas seleccionados, adicando a cada un tres ou catro páxinas. Rosalía despachábase
xustamente con tres liñas.
– Cómpre escribir algo –díxenlle.
– ¿E a que agardas? –respondeume–.
Escríbeo ti. Eu fareino publicar en A
NOSA TERRA.
Ao día seguinte leveille o meu primeiro traballo político –é un dicir–,
que titulei ‘Outro aldraxe’. Viu a luz,
para o meu contentamento, no número do Boletín do Partido Galeguista correspondente ao 26 de Maio de
1934. [...]
Noutra ocasión, no comezo do
mes de Abril, díxome Alexandro:
– O día 26 é o aniversario dos fusilamentos de Carral. ¿Tedes pensado facer algún acto na Mocedade?
– Non sei...
– Coido que é importante lembrar a
data. Non sendo o do monumento de
Carral, nunca máis se fixo nada. Pasan
os anos e en toda Galicia non hai un
triste recordo para aqueles mártires.
Eu calaba, porque pouco sabía daqueles acontecementos. Adiviñou a
miña confusión e, como de costume,
limitouse a me sinalar o camiño:
– Na biblioteca do teu tío tes a
historia de Tettamancy sóbor da revolución galega do 46 e o tráxico fin
do seu Exército Libertador.
Collín a idea e propúxenlla aos
meus compañeiros da Mocedade –ir-

máns chamabámonos daquela os galeguistas, emulando o lema dos Irmandiños–. Fixemos un sinxelo acto.
Falei eu. Foi unha arenga xuvenil, endereitada aos mozos, moi ateigada de
emoción, moi cativa na forma. Tituleina ‘Berro en lembranza dos herois
de Carral’ e publicouse nun folletiño
que facía o número 1 das ‘Publicacións da Federación de Mocedades
Galeguistas’ [...].
Eis o baptismo literario, no xornalismo político-cultural, de Xosé
María Álvarez Blázquez. Lembremos
que quen escrebeu este artigo, que
agora ides escoitar, era un rapaz de
dezanove anos, que se estrea, da man
de Bóveda, no número 333 d´A Nosa
Terra, o 26 de Maio de 1934:
O ‘Ministerio de Instrucción Pública e Bellas Artes’ –así, con todos
os títulos– remata de ferir no máis
fondo, no cerne, a sensibilidade e o
espírito galego. O tal Ministerio
sentiuse espléndido, e, en ocasión
do terceiro anal da instauración da
República, fixo aos nenos das Escolas o presente dun folletiño, onde se
publican anacos literarios en prosa e
en verso dunha ducia escasa de autores. O derradeiro traballo –os derradeiros son de feito os primeiros–
é un belido poema en castelán da
nosa Rosalía.
Mais a lambada ven agora: xunto
con iste folleto remitiu o Ministerio
outro no que figuran as biografías
dos autores dos tales traballos. Dúas,
tres, catro páxinas, enchen cada biografía. Tres liñas, nin máis nin menos, adicadas a Rosalía de Castro, a
meirande poetisa de raza latina, en
todos os tempos.
A aldraxe sae nada menos que de
todo un Ministerio, para ferir a lembranza dunha Rosalía de Castro. Se
non houbera xa razóns de abondo, a
indinazón de Galiza tiña de estoupar
niste intre. E se non fose por respeto
ás letras de molde... E se non fose pola lembranza de Rosalía... Non sei
cando ían rematar as miñas aldraxes!
Poucas vergoñas, que non dubidan en ‘obsequiar’ aos nenos –aos
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Xosé María, con praza
de mestre en
propriedade en CoiaVigo, é desterrado a

nosos nenos tamén– coa meirande
lambada que o espírito de Galiza ten
levado: aldraxando, cun silenzo satánico e unha intención de cobra, a
santa figura da gran Rosalía. Espíritos cativos e ruíns, que ignoran de
vos de águia e de outura de luar.
Coitados morcegos, aniñados na tépeda escuridade da ignorancia. Entes despreciábeis, abafados co
alento cheirento das pandillas. Pitecantropus, disfrazados de persoa...
Se fórades quen de cheirar o arume
poético de Rosalía; se fórades quen
de non morrer co seu lume; se fórades quen de comprender a súa abuideza!... Mais o moucho voa máis
outo ca vós e a poupa ten niño de
flores pé do voso niño... O meu escupitallo poderíavos lavar a cara: é
moito para vós.
A Nosa Terra, nº 333,
26 de Maio de 1934
E a súa estrea como orador político, tamén o mesmo ano de 1934, en
acto de homenaxe aos mártires de
Carral, organizado pola Federación
das Mocedades Galeguistas, vai selar
o seu definitivo compromiso coa causa da Galiza, da súa historia e da súa
cultura. Esta arenga ou discurso remata coa seguinte invocación:
Irmáns:
Eu vos invito pra a loita. De hoxe en diante prométovos deixar no
oco de un albre o meu bagaxe inútei
de poeta e ire con vosco a onde vos
queirades. E non hemos loitar coma
o coello que fuxe da raposa, non; eu
sei ben que se o coello fincara os

dentes nos fuciños do seu nemigo,
tiña xá moito camiño andado pra
gañar. Nos temos de dal-o peito, e
se en derradeiro termo a raposa nos
pilla, morramos co-a ideia de que
cando nos xanta é car (sic) hemos
tere bo celme.
Deitemos a pedra da nosa indiñazón na mansedume eistúpida dos
illós e acendamos fachas nos osos
dos bos de Carral. Eu sei de certo que
os seus espritos andarán con nosco,
latexarán a nosa veira e daránnos o
bafo lene e balsamado do seu inmorredoiro amor a Galiza.
Eu ben sei que o esprito dos mártires de Carral está con nosco. Por iso
non vos prego o minuto de silenzo
que pol-os mortos se prega. Eu prégovos coma aos vivos, pois iles vivos están en vos, que vos poñades en pé.
Homes de Carral: ergueivos!
III. Álvarez Blázquez, que se afiliara
ao Partido Galeguista, após a súa militanza nas Mocedades, ao cumprir a
maioría de idade, aos vinte e un
anos, por tanto, en 1936, axiña vai
coñecer de perto e en carne viva os
horrores que desata na Galiza, xa
desde o comezo, a guerra civil española. O 17 de Agosto deste ano matan, na Caeira, en Pontevedra, Alexandre Bóveda. O 18, Ánxel Casal,
administrador da revista Nós, en cuxo núm. 139-144 (xullo-decembro
1935) apareceran os contos de Xosé
María titulados “Os ruíns” (número
que xa non chegou a distribuírse, ao
producirse o levantamento fascista,
cuxos artífices queiman os fondos da
revista e da editora). O pai, Darío Álvarez Limeses, militante de “Izquierda Republicana”, é igualmente fusilado en Tui, no 30 de Outubro dese
ano. O seu tío, Xosé Álvarez Limeses, non deu superado a dor polo
asasinato de Alexandre Bóveda e
morre aos catro días, sen deixar de
chorar. Xosé María, con praza de
mestre en propriedade en Coia-Vigo,
é desterrado a Coreses (Zamora), por
“separatista”, segundo constaba no
expediente incoado polos fascistas.

Coreses (Zamora), por
“separatista”, segundo
constaba no
expediente incoado
polos fascistas

Alexandre Bóveda será unha influenza
fundamental na familia Álvarez
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Xosé Mª seguido de Celia Villar, Luís Bouza-Brey,
Ruben García e Fermín Bouza-Brey. Este último,
Fermín, lembrará como o seu amigo Xosé Mª
sería dos poucos que non o abandonou e se
mantivo leal cando foi separado da carreira
xudicial

En baixo, co seu amigo Celso Emilio Ferreiro
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IV. Aproxímamonos ao ecuador da
súa vida, con instalación definitiva
en Vigo, onde casa con María Luísa
Cáccamo Frieben, profesora mercantil, en 1946, e onde pode sobrelevar unha moi dificultosa vida cultural (a política galega totalmente
prohibida e reprimida...) en galego.
A literatura galega salvada da queima vai seguir existindo e medrando
a moitos quilómetros de distancia,
no seo da emigración e do exilio
americano, fundamentalmente en
Buenos Aires, cidade que coñece, en
1944, a publicación de Sempre en
Galiza, de Castelao, a grande obra
do pensamento galego do século
XX, que, fóra de círculos exiguos,
tardaría moitos anos en poder ser
coñecida e aproveitada no interior
da Galiza. Aquí, a voz galega enmudece ou fica underground, nunha situación de catacumba, que moi lentamente se poderá ir conxurando.
Xosé María asiste á mesma tertulia
en que eran familiares as persoas de
Valentín Paz Andrade, Laxeiro, Fernández del Riego, Cunqueiro ou Luís Viñas Cortegoso. Por esta época,
escrebe novelas en castelán, mesmo
algunhas premiadas e hoxe (re)traducidas á lingua galega, e, tamén,
obras de teatro nesta lingua.
Mais... quen tivo, retivo, como
di o refrán, e todas as penalidades
sofridas e toda a represión ambiental non son capaces de dobrar o espírito galeguista de Xosé María e,
moito menos, a súa vontade de restaurar, ao menos na práctica litera-

rio-editorial posíbel, a cultura galega. É así como, en 1950, nace a editorial Monterrei, da man do noso
autor e de Luís Viñas Cortegoso,
que pervive durante vinte e nove
anos, até 1979, sendo un verdadeiro faro cultural na cidade de Vigo.
Ao compás deste labor de resurreición editorial e libreira, que contribúe grandemente ao renacer das letras galegas, tamén vai renacer e
reavivarse a vocación de escritor galego e en galego de Xosé María Álvarez Blázquez. Así, publicará en
1949, xunto co seu irmán Emilio,
Poemas de Ti e de Mi, e en 1950,
Roseira do teu mencer, dedicado á
súa primoxénita María Luísa, nada
en 1948, tamén poemario. Nun e
noutro, Xosé María reforza a alianza coa tradición lírica galega, tanto
nos poemas neotrobadorescos (que
cultivaran Bouza Brei ou Cunqueiro)
como no tributo de admiración ao
seu querido Amado Carballo e o seu
namoro da natureza galega, convertida, animisticamente, en elemento
metaforizador e simbólico, cúmplice do eu lírico.
Referímonos antes a Xosé María
Álvarez Blázquez como polígrafo e
tal denominación está plenamente
xustificada. Acabamos de recordar
como o seu primeiro revival como
escritor galego está intimamente
unido a unha vontade firme de restaurar, ao tempo, o ronsel editorial
galego e, por aquí, de proseguir a
diacronía literaria galega, brutalmente interrompida no interior da
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En 1950, nace a
editorial Monterrei, da
man do noso autor e de
Luís Viñas Cortegoso,
que pervive durante
vinte e nove anos, até
1979, sendo un
verdadeiro faro cultural
na cidade de Vigo

nación. Aínda non está ben valorado
este esforzo, que non ten nada de individualismo egótico e si ten todo de
afán por volver dignificar, publicar e
socializar a literatura e a historia galegas. É así como a editorial Monterrei vai acoller a publicación de
obras fundamentais para o coñecemento da historia da Galiza como El
búho gallego, de don Pedro Fernández de Castro, o sétimo conde de Lemos; novidades de escritores de preguerra, como a Cantiga nova que se
chama Riveira, de Álvaro Cunqueiro,
ou Nasce un árbore, dun escritor novel como Gonzalo Mourullo. Xunto
a este importante labor editorial e literario, Xosé María vai proseguir as
súas tarefas de investigador, particularmente desde o seu nomeamento,
en 1949, como Comisario de Escavacións Arqueolóxicas, de Vigo, cidade
da que será nomeado, con toda xustiza, cronista oficial en 1976. Tamén
é nomeado correspondente da Real
Academia Galega neste ano 1949.

Participa en múltiplos congresos
científicos relacionados coa arqueoloxía e a etnografía, impulsa grandemente o Museu de Castrelos, de
Vigo, colabora asiduamente na
prensa escrita e mais na radial, intervén con notábeis exposicións en
simposios ou actos académicos de
Portugal ou doutros países...
...E ten humor abondo para publicar, no día dos Inocentes, o 28 de Decembro de 1953, o seu Cancioneiro de
Monfero, da súa autoría, mais apresentado como resultado dun achado emocionante no mosteiro do mesmo nome,
que moitos interpretaron como verídico e auténtico dos tempos medievais e
trobadorescos (do século XIII, nada menos), brincadeira que o autor cultivou
coa fabulación correspondente no limiar e mais no colofón do libro.

Xosé María (sentado no centro) con outros
membros da Real Academia Galega

V. A partir destes anos cincuenta e
nos inmediatos sesenta, a actividade cultural, editorial, científica e divulgativa de Xosé María Álvarez
xaneiro-xuño 2008 terra e tempo 65
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Roteiro desenvolto polo Concello de Tui para
lembrar a Xosé Mª Álvarez Blázquez e
inauguración da placa conmemorativa o 23 de
abril deste ano

Blázquez non fará senón ir en aumento. Canle segredo, o seu mellor
libro de poesía, pertence aos primeiros anos cincuenta (1951-1953) e, a
pesar de resultar premiado polo
“Centro Gallego” de Buenos Aires,
non foi editado até moito máis tarde, en 1976, xa na editorial Castrelos, que Xosé María e os seus irmáns fundaran en 1964. O libro,
dedicado á súa muller, obriga, hoxe,
a reubicar a evolución da poesía galega de posguerra.
A pouco da súa publicación, este
libro mereceu a recensión de Ricardo
Carvalho Calero, o grande estudioso
da lingua e da literatura galegas, tamén compañeiro de xeración do noso autor: O título do libro -dinos
Carvalho Calero- simboliza a vida do
libro desde que se formou na entraña da roca ata que alumeou no serodio manantío.
VI. Para alén da composición deste
volume, Canle segredo, que resume
o mellor da poesía do autor, Xosé
María Álvarez Blázquez vai viver unha década especialmente produtiva,
que consideramos aberta no 1953 e
culminada no 1964, coa fundación
da editorial Castrelos. Esta editorial
merece un capítulo á parte na historia da cultura galega. Fóra de calquer tentación elitista ou minoritaria, Castrelos -isto é, o seu animador
principal, Xosé María Álvarez Blázquez- proponse, desde o principio
da súa andaina, achegar ao maior
número posíbel de leitores obras
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fundamentais da literatura galega,
tanto clásica como contemporánea.
Así, a colección “O Moucho” (subtitulada “Libros do pobo pra o pobo”)
editará e reeditará, con grande suceso de vendas, O Catecismo do labrego, de Lamas Carvajal, que volve
ser, como na súa época, un best seller da literatura galega. A colección
“Pombal” encárgase de editar textos
clásicos fundamentais, tamén en
formato e prezo asequíbeis, de Rosalía de Castro, Curros, Pondal, Castelao, Alonso Ríos ou Amado Carballo. Ao tempo, as escolmas de
poesía medieval e dos séculos escuros garanten o coñecemento de períodos históricos -quer de esplendor, quer de crise- especialmente
importantes na historia xeral da Galiza, propósito a que serven, tamén,
os Cuadernos de Arte Gallego ou a
recolla da literatura popular en torno a Pardo de Cela.
En 1962 é nomeado membro numerario da Real Academia Galega,
institución en que ingresará formalmente o 28 de Novembro de 1964,
cun discurso titulado “Cantares e romances vellos prosificados”. Ocupa
a vacante deixada por Aquilino Iglesia Alvariño. De 1966 a 1967 vai
morar en Oviedo, por razóns laborais. En 1968, xa retornado a Vigo,
reemprende a súa primeira vocación
docente, ao traballar como profesor
de Formación Humanística no Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro. En 1969, viaxa a Buenos Aires,
Mendoza e Mar del Plata, convidado
polo Centro Galego da capital arxentina; cidades en que dita conferencias. Visita, así mesmo, Caracas e
Miami. Na capital de Venezuela, reencóntrase co seu vello amigo Celso
Emilio Ferreiro, emigrado alí desde
1966. En Miami o reencontro será
co seu curmán Xerardo Álvarez Gallego, cuñado de Alexandre Bóveda
e autor da estremecente biografía
do político galego: Vida, paixón e
morte de Alexandro Bóveda.
Xa no tardofranquismo, en anos
cruciais para o inicio, máis unha
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En 1982, un ano despois
do golpe de Estado,
recebe a encomenda do
“Banco del Noroeste”

vez, da normalización social e pública do galego, a editorial Castrelos
publicará un volume fundamental,
Falemos galego. 50 textos de onte e
de hoxe, en que Alfonso Álvarez
Gándara, tamén da familia de Xosé
María, antologa e prologa tanto textos en verso como en prosa dignificadores da lingua galega e animadores do seu uso.
Téñase en conta que a publicación desta antoloxía, en 1973, coincide cun impulso grande –sobre de
todo, nas aulas, no teatro e na política nacionalista– que recebe o galego: foi unha especie de credenciais
de autoridade con que se pretendía
captar novos falantes para o galego,
face a prognósticos derrotistas ou
alarmistas que se estaban a facer naquela altura.
VII. A derradeira década da vida
e traballos do noso autor coincide
coa primeira de inauguración formal
do novo rexime político. Ao igual
que acontecera na Segunda República española, de novo o Estatuto
Galego será entorpecido e rebaixado
desde Madrid; organizacións nacionalistas, como a Unión do Povo
Galego (1964) ou a Asamblea
Nacional-Popular Galega (1974) verán considerabelmente retrasada a
súa legalización (mesmo cando xa
se convocaran as primeiras eleicións, en 1977).
En 1979, vende Edicións Castrelos á editorial Galaxia. Este ano coñece dúas mortes ben dolorosas pa-

ra el: a de seu irmán Darío e a de Celso Emilio Ferreiro, nove anos despois dunha perda desoladora, a da
súa primoxénita, María Luísa. Continúa a traballar incansabelmente. Organiza a Hemeroteca de Vigo e o Arquivo Gráfico e Documental desta
cidade; publica Vigo en su Historia,
en 1980. En 1982, un ano despois do
golpe de Estado, recebe a encomenda do “Banco del Noroeste” de escreber a biografía de Alexandro Bóveda
para a colección “Hombres que hicieron Galicia”. Cumprido o encargo e
editado o libro, a entidade bancaria
procede a autosecuestralo, impedindo a súa difusión e anatemizando,
así, biografado e biógrafo. Este, que
cerra a súa vida lembrando os seus
primeiros anos de adulto baixo o
maxisterio do seu curmán político,
Bóveda, non verá editado en vida este volume, que só verá a luz postumamente, sete anos após o seu falecemento, en 1992, por tanto.
Segunda morte para Bóveda (esta,
censorial e nun rexime formalmente
democrático) e grande mágoa para
Álvarez Blázquez, autor da biografía.
É convidado especial da Agrupación
Cultural da Coruña, que leva o nome
precisamente de Alexandre Bóveda,
baixo cuxa organización proferirá
unha conferencia sobre Amado Carballo, en 1983.
No 2 de Marzo de 1985 falece,
en Vigo, vítima dun infarto de miocardio. Con el tamén se ía unha maneira de entender a Galiza e a cultura galega que, en 1975, lembraba o
seu querido e admirado Otero Pedraio, cando rememoraba os anos
inaugurais do nacionalismo galego
de anteguerra:
... naquel intre –recorda don
Ramón–, cando tan poucas cousas
tiñamos, había que facelo todo:
viaxar, botar discursos, escribir
nos xornais, estudar xeografía, etnoloxía, historia da nosa terra, que
estaba sin escribir. O que non se podía era estar calados e quedos, porque o tempo, xa daquela, loitaba
contra de nós ■

de escreber a biografía
de Alexandro Bóveda
editado o libro, a
entidade bancaria
procede a
autosecuestralo
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A tolerancia multicultural
como ideoloxía
SLAVOJ Z̆IZ̆EK
Doutor en Filosofía, en Artes e en
Psicanálise. Actualmente comparte a
cátedra no Instituto de Estudos Sociais
da súa cidade natal de Liubliana
(Eslovenia) coa docencia nas
universidades de París e Essen así
como na New School for Social
Research de Nova York. Autor dunha
enorme obra, subliñamos algúns dos
seus títulos: O sublime obxecto da

ideoloxía; Subversión do suxeito;
¿Quen dixo totalitarismo?; O fraxil
absoluto; O intratábel: psicanálise,
política e cultura de masas; Mirando
ao sesgo

Reproducimos a conferencia que pronunciou Slavoj
Zizek no Consello da Cultura Galega o 9 de marzo
de 2007 con obxecto de divulgar a este autor
polémico, mais fundamental no panorama
internacional polas súas achegas á crítica da cultura
popular desde perspectivas novas e fecundas.
xaneiro-xuño 2008 terra e tempo 69
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Imaxe do documental da BBC “Guía de cinema
do pervertido” que recrea “Os paxaros” de Alfred
Hitchcock. Neste traballo Zizek expón o seu
pensamento a través de diferentes filmes
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Por que hai hoxe en día tantos
conflitos percibidos como problemas de intolerancia, non como problemas de desigualdade, explotación ou inxustiza? Por que o
remedio proposto é a tolerancia,
non a emancipación, a loita política,
mesmo a loita armada? A resposta
inmediata é a básica operación ideolóxica do multiculturalismo liberal:
a ‘culturalización da política’ –diferenzas políticas, diferenzas condicionadas pola desigualdade política,
pola explotación económica...– son
naturalizadas/neutralizadas dentro
de diferenzas ‘culturais’, diferentes
modos de vida que son algo dado,
algo que non pode ser superado senón só ‘tolerado’. A isto, por suposto, un debería contestar en termos
benxaminianos: da culturalización
da política a politización da cultura.
A causa desta culturalización é a retirada, o fracaso das solucións políticas directas (estado de benestar,
proxectos socialistas...). A tolerancia
é o seu sucedáneo pospolítico:
“A retirada das máis substantivas
visións da xustiza anunciadas pola
promulgación da tolerancia é hoxe
parte da máis xeral despolitización
da cidadanía e do poder e retirada da
vida política en si. O cultivo da tolerancia como política constitúe implicitamente o rexeitamento da política
como un dominio no cal o conflito
pode ser produtivamente articulado e
canalizado, un dominio no cal os cidadáns poden ser transformados pola súa participación”1.

Quizais nada expresa mellor a inconsistencia do proxecto pospolítico
liberal que a súa implícita e paradoxal
identificación de cultura e natureza,
os dous opostos tradicionais: a cultura en si mesma é naturalizada, tomada como algo dado. (A idea da cultura como algo ‘innato’ é por suposto,
antiga). Foi Samuel Huntington quen
propuxo a máis coñecida fórmula
desta ‘culturalización da política’ ao
localizar a fonte principal dos conflitos actuais no ‘choque das civilizacións’ que un está tentado en chamar
a enfermidade huntingtoniana do noso tempo –como el di– despois da fin
da Guerra Fría, a “cortina de ferro da
ideoloxía” foi substituída pola “cortina de veludo da cultura”2. A escura visión de Huntington do ‘choque de civilizacións’ pode parecer contraria Á
brillante formulación da fin da historia na forma dunha rede mundial liberal democrática: qué pode ser máis
diferente da idea pseudohegeliana de
Fukuyama da fin da historia (a formula final da mellor orde social posíbel foi atopada na democracia capitalista liberal, non hai espazo para
maior progreso conceptual, so hai
obstáculos empíricos que superar)3
que o choque de civilizacións de Huntington, como a maior loita política
no século XXI? O choque de civilizacións É política na fin da historia.
A oposición básica na cal se apoia
a visión liberal é a oposición entre
aqueles gobernados pola cultura, totalmente determinados polo mundo
vital no cal naceron, e aqueles que só
‘gozan’ da súa cultura, que se elevan
por riba dela, libres de escolleren a
súa cultura. Esto lévanos ao seguinte
paradoxo: a última fonte de barbarie
é a cultura en si mesma, a directa implicación nunha cultura particular
que o volve a un intolerante a respecto doutras culturas. A oposición básica está así relacionada co conflito entre o colectivo e o individual: a
cultura é por definición colectiva e
particular, parroquial, excluinte con
outras culturas, mentres que –próximo paradoxo– é o individuo quen é
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O cultivo da tolerancia
como política constitúe
implicitamente o
universal, sempre que sexa capaz de
se transcender e de se elevar por riba
da súa cultura particular. Tendo en
conta que cada individuo ten que estar ‘particularizado’ dalgún xeito, ten
que situarse nun particular mundo vital, o único xeito de saír deste punto
morto é escindir o individuo en universal e particular, público e privado
(onde ‘privado’ se refire tanto o refuxio seguro da familia e a esfera pública non estatal da sociedade civil, economía). No liberalismo, a cultura
sobrevive pero é privatizada: como
modo de vida, conxunto de crenzas e
prácticas, non como rede pública de
normas e regras. A cultura é literalmente transubstanciada: o mesmo
conxunto de crenzas e prácticas cambia o poder de compromiso dun colectivo cara á expresión de idiosincrasias persoais e privadas.
Na medida en que a cultura por si
mesma é unha fonte de barbarie e intolerancia, a inevitábel conclusión é
que o único xeito de evitar a intolerancia e a violencia consiste en extraer o núcleo do ser do suxeito, a súa
esencia universal, da cultura: no seu
núcleo o suxeito debe ser kulturlos
(sen cultura). (Esto dálle unha volta á
infame fórmula de Joseph Goebbels
“cando escoito a palabra cultura busco a miña pistola” – pero non cando
escoito a palabra civilización). Wendy
Brown trata desta noción liberal nunha multitude de niveis:
Primeiro, non é verdadeiramente
universal, kulturlos. Xa que, nas nosas sociedades, a sexualizada división
do traballo aínda predomina e concede ao home vantaxes nas principias
categorías liberais (autonomía, actividade pública, competición) e relega a
muller á esfera privada da solidariedade familiar, etc., o liberalismo en si
mesmo, coa súa oposición entre privado e público reforza o dominio do
home. Ademais, unicamente para a
moderna cultura capitalista occidental a autonomía, a liberdade individual, etc., se sitúan por riba da solidariedade colectiva, a conexión, a
responsabilidade polas persoas de-

pendentes, o deber de respectar os
costumes da comunidade: de novo, o
liberalismo concede privilexios a certa cultura, a do moderno Occidente.
A segunda liña de ataque de
Brown refírese á liberdade de elección
e aquí, tamén, o liberalismo amosa
fortes prexuízos. Amosa intolerancia
cando a individuos doutras culturas
non se lles concede liberdade de elección (amputación de clítoris, matrimonios infantís, infanticidio, poligamia, violación dentro da familia...);
ignora, no entanto, a tremenda presión que, por exemplo, incita as mulleres nas nosas sociedades liberais a
se someteren a cirurxía plástica, implantes cosméticos, inxeccións de botox..., coa finalidade de se manteren
competitivas no mercado sexual.
Finalmente, están os paradoxos
autorreferentes centrados no impasse de tolerar a intolerancia. O multiculturalismo liberal predica a tolerancia entre culturas, mentres deixa
claro que a verdadeira tolerancia so é
plenamente posíbel na individualista
cultura occidental, e así lexitima incluso intervencións militares como
un xeito extremo de loitar contra a
intolerancia dos outros – algunhas feministas dos Estados Unidos apoiaron a ocupación de Afganistán e Iraq
como formas de axudar as mulleres
deses países... Porén, Brown intenta
conseguir máis deste paradoxo autorreferencial, que un liberal radical
simplemente faría seu sen ningunha
inconsistencia: se eu creo na elección
individual e na tolerancia das culturas diferentes, POR SUPOSTO isto
obrígame a ser ‘intolerante’ coas culturas que impiden a libre escolla e a
tolerancia. Brown faino fácil centrándose no antiislamismo actual – pero
que dicir da loita contra o nazismo?
Non é tamén un paradoxo que os
aliados levaran a cabo unha brutal
guerra contra o fascismo no nome da
tolerancia e da paz? Hai límites a tolerancia, e ser tolerante fronte á intolerancia significa simplemente apoiar
(‘tolerar’) a intolerancia. A idea liberal
da ‘libre elección’ – se o suxeito o

rexeitamento da política
como un dominio no cal
o conflito pode ser
produtivamente
articulado e canalizado
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Obra de Zizek editada en Galego no 2004
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quere pode optar polo parroquial modo de tradición no cal naceu, pero ten
que ter outras alternativas e despois
facer unha libre escolla – sempre acaba nunha rúa sen saída: mentres os
adolescentes amish teñen formalmente unha libre escolla, as condicións nas que se atopan cando fan a
escolla impiden que esta sexa libre.
Para que efectivamente puideran escoller en liberdade, deberían ser informados sobre todas as opcións,
educados nelas. Porén, o único xeito
de facer isto sería extraelos da súa inmersión na comunidade amish, por
exemplo, facelos efectivamente ingleses. Isto tamén amosa claramente as
limitacións da típica actitude liberal
fronte ás mulleres musulmás que levan o veo: poden facelo se é a súa libre elección e non unha opción que
lles veña imposta polos seus maridos
ou familia. Deste xeito, no momento
en que as mulleres levan o veo como
resultado da súa libre elección individual (para amosar a súa espiritualidade), o significado de levar o veo cambia completamente: xa non é un
signo da súa pertenza á comunidade
musulmá, senón unha expresión da
súa idiosincrasia individual. A diferenza é a mesma que a que hai entre
un granxeiro chinés que come comida
chinesa porque o seu pobo o fai desde
tempos inmemoriais, e un cidadán
dunha megalópole Occidental que decide ir cear a un restaurante chinés local. A lección de todo isto é que a escolla é sempre unha metaescolla,
unha escolla a respecto da modalidade da escolla mesma: soamente a muller que escolle non levar o veo é a que
efectivamente escolle unha opción.
Esto explica porque nas nosas sociedades seculares a xente que mantén
unha substancial pertenza relixiosa
está nunha posición subordinada:
mesmo se se lles permite manter as
súas crenzas, estas crenzas son toleradas como persoais e como parte da
súa idiosincrasia: no momento no que
as presentan como o que son para
eles (un asunto de crenzas substanciais), son acusados de ‘fundamenta-

lismo’. O que isto significa é que o suxeito de libre elección soamente pode
emerxer como resultado dun extremadamente violento proceso de ser
desvinculado do seu mundo vital, de
ser arrincado das súas raíces.
O apuntamento filosófico desta
ideoloxía do suxeito universal liberal,
é, por esta razón, o principal obxectivo filosófico da crítica de Brown ao liberalismo e ao suxeito cartesiano, especialmente na súa versión kantiana:
o suxeito é concibido como capaz de
saír fóra das súas particulares raíces
socioculturais e de afirmar a súa plena autonomía e universalidade: “O
argumento racional e o criticismo,
por suposto a racionalidade do criticismo, non son simplemente sinais,
senón tamén a base da autonomía
moral das persoas, unha autonomía
que presupón independencia de outros, independencia da autoridade en
xeral e a independencia da razón de
seu”4. A experiencia básica da posición da dubida universal de Descartes é precisamente a experiencia multicultural de como a nosa propia
tradición non é mellor que as, ao noso entender, ‘excéntricas’ tradicións
dos outros: “..tense ensinado, mesmo
nos meus anos de Universidade, que
non hai nada imaxinábel tan estraño
ou tan pouco críbel que non fose sostido por un ou outro filósofo, e eu
mesmo recoñecín no transcurso das
miñas viaxes que todos aqueles cuxos sentimentos son moi opostos aos
nosos non son necesariamente bárbaros ou salvaxes, senón que tal vez
estean en posesión da razón en tanto
ou en maior grao ca nós”5.
A principal realización do cogito é
o seu carácter insubstancial: “Non se
pode expresar con seguridade; tan
pronto como se fai, a súa función perdeuse”6. O cogito non é unha entidade
substancial, senón unha pura función
estrutural: un espazo baleiro como este, só pode xurdir nos intersticios dos
sistemas comunais. O vínculo entre a
emerxencia do cogito e a desintegración e perda de identidades comunais
substantivas é inherente, e isto cúm-
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O suxeito de libre
elección soamente
pode emerxer como
resultado dun
extremadamente
violento proceso de ser
desvinculado do seu
mundo vital, de ser
arrincado das súas
raíces
prese aínda máis en Spinoza que en
Descartes: aínda que Spinoza criticou
o cogito cartesiano, criticouno como
unha entidade ontolóxica positiva –
pero implicitamente aprobou a posición enunciada, aquel que fala desde a
radical autodúbida, xa que, aínda máis
que Descartes, Spinoza falaba desde
os intersticios do espazo social, nin
xudeu nin cristián.
Spinoza, é efectivamente un filósofo coa súa subxectiva postura de
dobre náufrago incomunicado nunha
comunidade excluída dentro da civilización Occidental). Esta é a razón
para empregalo como paradigma que
nos permite descubrir os rastros de
semellantes desprazamentos fóra do
seu colectivo. Con respecto aos outros grandes filósofos, temos o caso
de Nietzsche, que se avergoñaba das
súa orixe alemá e se atribuía raíces
polacas. Para un filósofo, as raíces étnicas, a identidade nacional, etc., non
son simplemente unha categoría de
verdade, ou, por dicilo en precisos
termos kantianos, cando reflexionamos por riba das raíces étnicas, embarcámonos nun uso privado da razón, restrinxidos por continxentes e
dogmáticas presuposicións. Por
exemplo, actuamos como individuos
‘inmaturos’ non como seres humanos
libres que habitan na dimensión da
universalidade da razón. A oposición
entre Kant e Rorty con respecto á distinción entre o público e o privado é
raramente sinalada, pero de todos os
xeitos crucial: ámbolos dous distinguen marcadamente entre os dous

dominios, pero nun senso oposto. Para Rorty, o grande liberal contemporáneo, se é que algunha vez houbo algún, o privado é o espazo das nosas
idiosincrasias onde a creatividade e a
imaxinación salvaxe mandan, e as
consideracións morais están (case)
suspendidas, mentres o público é o
espazo da interacción social onde debemos seguir as regras de tal xeito
que non danemos aos outros. Noutras palabras, o privado é o espazo da
ironía, mentres o público é o espazo
da solidariedade. Para Kant, no entanto, o espazo público da “sociedade
civil mundial” designa o paradoxo da
singularidade universal, dun suxeito
singular que, nunha especie de curtocircuíto, participa do Universal por
medio do particular. Isto é o que
Kant, no súa famosa pasaxe de Que é
a Ilustración?, designa como público
en oposición ao ‘privado’: o ‘privado’
non é individual como oposto aos lazos comúns de alguén, senón a orde
común-institucional dunha identificación particular, mentres o ‘público’
é a universalidade transnacional do
exercicio da propia Razón. O paradoxo da fórmula subxacente ‘Pensa libremente, pero obedece!’ (que, por
suposto, implica unha serie de problemas de seu, desde o momento en
que tamén descansa na distinción entre o nivel de actuación da autoridade
social e o nivel de pensamento libre
cuxa operatividade está suspendida)
é así como un participa na dimensión
universal da esfera pública, precisamente como individuo singular exxaneiro-xuño 2008 terra e tempo 73
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Zizek, converteuse nunha estrela mediática, o
seu compromiso coa ilustración –como el lle
chama– levouno a ser popular polo seu xeito
comprensible de falar dos temas filosóficos máis
complexos
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traído de, ou incluso oposto á, identificación substancial comunal de si
mesmo –un é verdadeiramente universal unicamente como radicalmente singular, nos intersticios das identidades comunais. É Kant quen
debería ser lido aquí como crítico de
Rorty: na súa visión do espazo público do libre exercicio da Razón, el afirma a dimensión da universalidade
emancipatoria FÓRA dos confíns da
identidade social de cada un, da propia posición na orde social –a dimensión que falta en Rorty.
É aquí onde atopamos a fatídica limitación de Brown. Primeiro, ignora o
impacto tremendamente liberador de
experimentar a propia bagaxe cultural
como continxente. Hai un auténtico
núcleo do liberalismo político: non esquezamos que o liberalismo emerxe
en Europa despois da catástrofe da
guerra dos 30 anos (século XVII) entre
católicos e protestantes, sendo unha
resposta á urxente cuestión: como poden coexistir xentes que profesan distintas lealdades relixiosas? Isto exixe
por parte dos cidadáns algo máis que
unha tolerancia condescendente cara
á diversas relixións, máis que tolerancia como un compromiso temporal:
exixe que respectemos as outras relixións non a pesar das nosas convicións relixiosas máis íntimas, senón
téndoas en conta. Respectar aos outros é unha proba de verdadeira fe.
Quen mellor expresou esta actitude
foi Abu Hanifa, o grande intelectual
musulmán do século VIII: “As diferenzas de opinión na comunidade son un-

ha proba de graza divina”7. Ademais,
esto exixe que a lista de diferentes posicións inclúa os ateos.
É unicamente dentro deste espazo ideolóxico onde un pode experimentar a súa propia identidade como
algo continxente e discursivamente
‘construído’. Para resumir, filosoficamente non hai Judith Butler (a súa teoría da identidade de xénero representada, etc.) sen o suxeito
cartesiano. Segundo, esta é a razón
pola que a súa análise, a súa imaxe do
liberalismo occidental, está fatidicamente distorsionada: é sospeitoso como obsesivamente, case desesperadamente, intenta caracterizar a
tolerancia liberal multiculturalista como ‘esencialista’, como baseándose
na noción ‘esencialista’ de que a nosa
identidade sociosimbólica está determinada pola nosa esencialidade biocultural. Pero, a pesar das diversas
acusacións que se poden facer contra
o multiculturalismo liberal, un debería polo menos admitir que é profundamente ‘antiesencialista’: é o seu eu
bárbaro o que se percibe como ‘esencialista’ e polo tanto ‘falso’, por exemplo, o fundamentalismo ‘naturaliza’
ou ‘esencializa’ trazos continxentes
historicamente condicionados. Un
pode, deste xeito, soster que Brown
permanece dentro do horizonte do liberalismo tolerante, izándoo cara a
un nivel autorreflexivo: o que ela
quere é un liberalismo (multiculturalismo) que se expoña a criticar mesmo as súas propias normas e procedementos, facéndose consciente dos
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O liberalismo emerxe
en Europa despois da
guerra relixiosa dos 30
anos (século XVII),
seus intolerantes e eurocéntricos prexuízos. Eis as últimas liñas do libro:
“.. a alternativa non é abandonar ou
rexeitar o liberalismo senón empregar a ocasión para abrir os réximes liberais á reflexión sobre a falsa arrogancia do seu secularismo cultural e
relixioso, e a posibilidade de seres
transformados polo seu encontro con
aquilo que o liberalismo escolleu
oportunamente como o Outro hostil... Estes movementos desconstrutivos levan á posibilidade de concibir e
alimentar un liberalismo máis autoconsciente e máis receptivo ao seu
sempre presente carácter híbrido, ao
seu potencialmente rico fracaso para
vender organicismo a partir da individualidade e cultura a partir dos
principios políticos, do dereito ou da
política. Este sería un liberalismo potencialmente máis modesto, máis
moderado nos seus impulsos imperiais e coloniais, pero tamén capaz da
xustiza cultural á que aspira”8.
Porén, un pode alegar que Brown
fracasa cando aplica o movemento
autorreflexivo que lle exixe ao multiculturalismo liberal no seu propio
edificio: mentres demostra de xeito
convincente o procedemento polo cal
o discurso do multiculturalismo liberal se presenta a si mesmo como universal, neutral con respecto a todas
as particulares raíces culturais, continúa dependendo de categorías que
seguen sendo ‘eurocéntricas’, como é
a súa oposición básica entre continxencia e esencialismo: para os modernos europeos, outras civilizacións
están atrapadas na súa cultura específica, mentres que os modernos europeos son flexíbeis, cambiando
constantemente as súas presuposicións. O movemento desde o sexo
como identidade esencialista ao sexo
como construto discursivo é o movemento do tradicionalismo á modernidade. Brown critica repetidamente a
“arrogancia liberal” que sostén que,
mentres os individuos tradicionais se
ven determinados pola súas culturas,
os modernos suxeitos liberais sitúanse por riba delas, capaces de entraren

e saíren de diferentes culturas particulares: o que significa exactamente
que xa non son ‘esencialistas’...
Ou, para dicilo máis directamente:
a sensibilidade autorreflexiva da propia limitación só pode emerxer contra
os antecedentes das nocións de autonomía e racionalidade promovidas polo liberalismo. É dicir, Brown sitúase a
si mesma dentro da tradición da crítica da ideoloxía, da mera liberdade ‘formal’, que creceu fóra da matriz liberal
que ela está a criticar. Un pode, por suposto, soster que, en certo sentido, a
situación Occidental é aínda peor, porque, nela, a opresión é por si mesma
borrada, enmascarada como libre elección (‘De que te queixas, ti escolles facelo?’), e Brown acerta cando retrata
como a nosa liberdade de elección
funciona a miúdo como un mero xesto formal de consentimento da propia
opresión e explotación. Porén, a lección de Hegel é que a forma importa,
que a forma ten unha autonomía e eficiencia de seu. Así que, cando comparamos unha muller do Terceiro Mundo forzada a sufrir a amputación de
clítoris ou prometida en matrimonio
cun neno pequeno, cunha muller do
Primeiro Mundo ‘libre de escoller’ dolorosa cirurxía cosmética, a forma de
liberdade importa –isto abre un espazo para a reflexión crítica.
O que está visibelmente ausente
na exposición de Brown é o rexeitamento doutras culturas como intolerantes, bárbaras, etc. –a demasiado
superficial admisión da súa superioridade. Non é un dos topoi do liberalismo Occidental a consideración do
Outro como alguén que leva unha vida máis harmoniosa, orgánica, menos
competitiva, baseada na cooperación,
non na dominación,...? Hai outra operación vinculada a esta: a cegueira ante a opresión en nome do ‘respecto’
polas outras culturas. Collamos o
exemplo máis obvio: o mandato colonial británico na India non é soamente a historia dun arrogante proceso
colonizador, senón tamén a historia
do pacto coa vella clase gobernante
india a que se lle permitiu continuar a

sendo unha resposta a
como poden coexistir
xentes que profesan
distintas lealdades
relixiosas
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Zapatero pronuncia na ONU o seu discurso no
que proclama a doutrina da “Alianza de
Civilizacións”. Quizais aínda haxa quen acredite
en que a invasión de Iraq e Afganistán se debeu
a un problema cultural e de tolerancia relixiosa.
Zizek nisto sostén que a única alianza posíbel é
“entre os disidentes do liberalismo e os
disidentes do Islam”
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súa explotación e opresión, xa que era
o seu antigo ‘modo de vida’. Mesmo a
liberdade de expresión é evocada aquí
dun modo pervertido: esa xente escolleu o seu modo de vida, mesmo queimar as viúvas, e, aínda que nos pareza deplorábel e repulsivo debemos
respectar a súa escolla...
Esto lévanos á seguinte limitación
de Brown. A súa crítica do liberalismo
fica no nivel marxista estándar de denunciar a falsa universalidade, amosando como a posición que se presenta
a si mesma como neutral-universal privilexia de feito unha certa cultura (heterosexual, varón, cristián...). Máis
precisamente, ela permanece dentro
do estándar ‘posmoderno’, na posición
‘antiesencialista’, unha especie de versión política da noción de Foucault do
sexo como algo xerado pola multitude
de prácticas sexuais:’o home’, o portador dos Dereitos Humanos, é xerado
por un conxunto de prácticas políticas
que materializan a cidadanía. Os ‘dereitos humanos’ son unha falsa ideoloxía universal que enmascara e lexitima
a política concreta do Imperialismo e a
dominación Occidental, lexitimando
intervencións militares e neocolonialismo... É isto, no entanto, dabondo?
Unha lectura marxista pode demostrar convincentemente o particular contido que outorga o específico
xiro burgués á noción de dereitos humanos: “os dereitos humanos universais son de feito os dereitos do home
branco e propietario para intercambiar libremente no mercado, explotar
traballadores e mulleres, ao tempo

que exerce a dominación política...”
Esta identificación do contido particular que hexemoniza a forma universal é, no entanto, só a metade da
historia. A outra crucial metade consiste en formular unha cuestión suplementaria máis difícil que a emerxencia da forma de universalidade
mesma: como, en que específicas
condicións históricas a Universalidade de seu se converte nun ‘feito da vida (social)’? En que condicións experimentan os individuos por si
mesmos como suxeitos de dereitos
humanos universais? Aí reside o núcleo da análise marxista do ‘fetichismo da mercadoría’: nunha sociedade
na que o intercambio de mercadorías
predomina, os individuos por si mesmos, na súa vida cotiá, a respecto deles mesmos, así como tamén a respecto dos obxectos que encontran,
como encarnación continxente de
nocións abstractas e universais. O
que eu son, a miña formación social
ou cultural, é experimentado como
algo continxente, pois o que no fondo me define é a capacidade ‘abstracta’ universal de pensar e/ou traballar.
Ou, calquera obxecto que poida satisfacer o meu desexo é experimentado
como continxente, desde que o meu
desexo é concibido como unha capacidade formal ‘abstracta’, indiferente
cara á multitude de obxectos particulares que poden satisfacela, mais
nunca plenamente. A moderna noción de ‘profesión’ implica que eu experimente en min mesmo como individuo que non naceu dentro do seu
‘papel social’- aquilo no que me converta depende da interacción entre as
continxentes circunstancias sociais e
a miña libre elección. Neste sentido,
o individuo actual exerce a profesión
de electricista ou profesor ou camareiro, mentres que non é axeitado
cualificar o servo medieval como labrego de profesión. O punto crucial é, unha vez máis, que en certas condicións
sociais específicas (de intercambio de
mercadorías e economía global de
mercado), a ‘abstracción’ se converte
nunha característica directa da actual
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O individuo actual
exerce a profesión de
electricista ou profesor
vida social, o xeito concreto no que os
individuos se comportan e se relacionan co seu destino e co seu entorno social. Marx comparte aquí a percepción
de Hegel de como a Universalidade se
encarna ‘en si mesma’ só mentres os
individuos non sigan identificando a
esencia do seu ser coa súa particular situación social, só mentres experimenten en si mesmos como para sempre
‘fóra de conxunto’ con respecto a esta
situación: a concreta, efectiva existencia da Universalidade é o individuo sen
un lugar propio no edificio global
–nunha estrutura social dada, a Universalidade encárnase por si mesma
soamente naqueles individuos que carecen dun lugar axeitado nela. O xeito
de aparecer dunha Universalidade abstracta, a súa entrada na existencia verdadeira, é así un movemento extremadamente violento de trastornar o
anterior apromo orgánico.
Non abonda con sinalar o vello
argumento marxista referido á distancia entre a aparencia ideolóxica da
forma universal e os intereses particulares que efectivamente a sosteñen; a este nivel, o contraargumento,
sostido por Claude Lefort9 e Jacques
Rancière10, de que a forma nunca é
unha mera forma, senón que implica
unha dinámica de seu que a deixa seguir a materialidade na vida social, é
plenamente válida (a ‘liberdade formal’ burguesa pon en marcha o proceso de demandas e de prácticas políticas materiais, dos sindicatos ao
feminismo). Rancière pon a énfase na
radical ambigüidade da noción marxista da diferenza entre a democracia
formal (os dereitos do home, a liberdade política, etc.) e a realidade económica da explotación e a dominación. Un pode ler a diferenza entre a
‘aparencia’ de igualdade-liberdade
(‘igualiberdade’) e a realidade social
das diferenzas económicas, culturais,
etc. ... diferenzas, ben no sentido ‘sintomático’ estándar (a forma de dereitos universais, igualdade, liberdade e
democracia son necesarias, pero ilusorias formas de expresión do seu
concreto contido social, o universo

da explotación e do dominio de clase), ou no sentido máis subversivo da
tensión na cal a aparencia de igualiberdade, precisamente, NON é ‘mera
aparencia’, senón que indica unha
efectividade de seu, o que permite
pór en movemento o proceso de rearticulación das actuais relacións socioeconómicas por medio da súa progresiva ‘politización’ (Por qué non
deberían votar tamén as mulleres?
Por qué non deberían entrar as condicións laborais no debate político?...). Un vese tentado de empregar
o vello termo de Levi-Strauss de “eficiencia simbólica”: a aparencia de
igualiberdade é unha fición simbólica
que, como tal, posúe, eficacia de seu
–un debería resistir a tentación verdadeiramente cínica de reducilo a unha mera ilusión que oculta unha diferenza de feito. (Aquí reside a
hipocrisía da típica burla stalinista a
respecto da liberdade burguesa ‘simplemente formal’: se é simplemente
formal e non inqueda as verdadeiras
relacións de poder, por que non a
permite o réxime stalinista? Por que
ten tanto medo dela?).
O momento clave de calquera loita teorética (e ética, e política, e –como demostrou Badiou– mesmo estética) é o xurdir da universalidade fóra
do seu particular mundo vital. O lugar común de acordo co cal estamos
todos irremisibelmente enraizados
nun particular (continxente) mundo
vital, de xeito que a universalidade
está irredutibelmente corada por (e
incrustada) nun particular mundo vital, debería ser posto do revés: o auténtico momento do descubrimento,
o avance, ten lugar cando a dimensión axeitadamente universal estoupa desde dentro do contexto particular e pasa de seu a ser experimentada
como tal (como universal). Esta universalidade de seu non é simplemente externa a /ou por riba dun / contexto particular: está inscrita nel,
pertúrbao e aféctao desde dentro, de
xeito que a identidade do particular
vese escindida entre o seu aspecto
particular e o seu aspecto universal.

ou camareiro, mentres
que non é axeitado
cualificar o servo
medieval como labrego
de profesión
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A escritora Naomi Klein coa que polemizará Zizek
sobre o que representan os movementos
antiglobalización que ela apadriñou. A ruptura de
Klein coa globalización implicou o estudo das
influencias do capitalismo de finais do século XX
e do sistema da Terceira Vía, así como no pulo do
imperialismo neoliberal e os seus efectos na
cultura moderna de masas. Despois dunha
tumultuosa conferencia ante a OMC no 1999, e
froito das súas investigacións, escribiu varios
libros importantes como “No Logo” (2001),
“Fences and Windows” (2003), o guión do
documental “The Take” (centrado na crise
arxentina e as mobilizacións cidadás entre 2001
e 2002) e unha infinidade de artigos
xornalísticos e políticos
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Marx xa sinalou que a verdadeira
cuestión en Homero non é a de explicar as raíces da súa épica nos comezos da sociedade grega, senón de
dar conta do feito de que, aínda que
claramente enraizada no seu contexto histórico, foi capaz de transcender
a súa orixe histórica e falar por todas
as épocas. Quizais, a máis elemental
proba hermenéutica da grandeza
dunha obra de arte e a súa habilidade
para sobrevivir logo de ser trasladada
fóra do seu contexto orixinal: no caso dunha verdadeira obra de arte, cada época reinventa/redescobre as
obras do pasado, un Shakespeare romántico, un Shakespeare realista,... .
Collamos Parsifal de Wagner: fíxose
moito traballo historicista recentemente intentando extraer o ‘verdadeiro significado’ contextual das personaxes e temas Wagnerianos: o
pálido Hagen é realmente un xudeu
onanista, a ferida de Amfortas é realmente sífilis... A idea é que Wagner
está a empregar códigos históricos
coñecidos por todos na súa época:
cando unha persoa tropeza, canta en
tons moi altos, fai xestos nerviosos,
etc., todo o mundo sabe que é un xudeu. Deste xeito, Mime de Sigfrido é
a caricatura dun xudeu, o medo á sífilis como a enfermidade inglesa derivada de manter relacións cunha muller ‘impura’ era unha obsesión na
segunda metade do século XIX, de
xeito que era evidente para calquera
que Amfortas contrae a sífilis de
Kundry... Porén, o primeiro problema
aquí é que, mesmo sendo precisos,
tales perspicacias, non contribúen
moito á pertinente comprensión da
obra en cuestión. Un escoita a miúdo
que, para comprender unha obra de
arte é necesario coñecer o seu contexto histórico. Fronte a este lugar
común historicista, un debería afirmar que demasiado contexto histórico pode eliminar o contacto coa obra
de arte. Para comprender Parsifal, un
debe abstraerse das trivialidades históricas, un debe descontextualizar a
obra, sacala do contexto no que foi
orixinalmente concibida. Hai máis

verdade na estrutura formal de Parsifal, que permite facer diferentes contextualizacións históricas, que no seu
contexto orixinal.
Foi Nietzsche, o grande crítico de
Wagner, o primeiro en levar a cabo tal
descontextualización, que propuxo a
nova figura de Wagner: Wagner xa
non sería o poeta da mitoloxía Teutónica, de rimbombante e heroica grandeza, senón o ‘miniaturista’ Wagner, o
Wagner da histerizada feminidade,
das pasaxes delicadas, de decadentes
familias burguesas. Ao longo das
mesmas liñas, Nietzsche foi repetidamente reinventado a través do século
XX, do Nietzsche conservador, heroico e protofascista até o Nietzsche
‘francés’” e o Nietzsche dos Estudos
Culturais. Convincentes análises históricas poden amosar facilmente como a teoría de Nietzsche estaba
inserta na súa particular experiencia
política (a ‘revolta dos escravos’ foi
exemplificada para el na Comuna de
París). Porén, esto non contradí o feito de que hai máis verdade no ‘descontextualizado’ Nietzsche francés de
Deleuze e Foucault que neste ‘historicamente preciso’ Nietzsche. E aquí o
argumento non é simplemente pragmático: o importante non é que a lectura que Deleuze fai de Nietzsche,
aínda que ‘historicamente imprecisa’
sexa ‘máis produtiva’: é, mellor dito,
que a tensión entre o marco universal
básico do pensamento de Nietzsche e
a súa particular contextualización histórica está inscrita no mesmo edificio
do pensamento de Nietzsche, é parte
da súa identidade, no mesmo sentido
en que a tensión entre a forma universal dos dereitos humanos e o seu
‘verdadeiro significado’ no momento
histórico do seu nacemento forma
parte da súa identidade.
A estándar hermenéutica marxista de desenterrar a particular tendencia da universalidade abstracta debería ser complementada co seu oposto:
polo procedemento (propiamente hegeliano) que destapa a universalidade
que se presenta a si mesma como unha posición particular. Lembremos
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A estándar
hermenéutica marxista
de desenterrar a
particular tendencia da
universalidade
abstracta debería ser
complementada co seu
oposto
una vez máis a análise marxista de
como, na revolución francesa de
1848, o republicano-conservador Partido da Orde funcionou como unha
coalición das dúas ramas do monarquismo (orleanistas e lexitimistas) no
‘reino anónimo da República’.
Os deputados11 do Partido da Orde percibían o seu republicanismo como unha farsa: nos debates
parlamentarios constantemente tiñan lapsus lingüísticos monárquicos
e ridiculizaban a República para facer
saber que o seu verdadeiro obxectivo
era restaurar a monarquía. Non eran
conscientes de que eles mesmos caían engaiolados polo impacto social
das súas normas. O que de feito facían, era estabelecer as condicións da
orde republicano-burguesa que tanto
desprezaban (por exemplo, garantindo a seguridade da propiedade privada). Así que non é só que foran
monárquicos levando máscaras republicanas: aínda que se vían a si mesmos como tales, era a súa convición
monárquica a que resultaba enganosa
para revelar o seu verdadeiro papel
social. En definitiva, lonxe de ser a
verdade escondida do seu público republicanismo, o seu sincero monarquismo era o apoio espectral do seu
republicanismo real, era o que lle daba paixón á súa actividade.
E non é esta a lección da Astucia
da Razón Hegeliana: a particularidade
pode enmascarar a universalidade? G.
K. Chesterton escribiu a propósito de
Nietzsche que “negaba o egoísmo ao
predicalo”: “Predicar calquera cousa é

revelala. Primeiro, o egoísta considera a vida como unha guerra sen compaixón, e entón tómase a molestia de
instruír os seus inimigos en guerra.
Predicar o egoísmo é practicar o altruísmo”. Aquí o medio non é a mensaxe, máis ben ao contrario: o medio
que empregamos –a intersubxetividade universal da linguaxe– socava a
mensaxe. Unha vez máis, non é so
que debamos denunciar a particular
posición do enunciado que sostén o
contido enunciado universalmente (o
suxeito varón, branco e adiñeirado
que proclama a universalidade dos
dereitos humanos, etc.) –é moito
máis importante desenterrar a universalidade que sostén (e potencialmente socava) a miña particular afirmación. O caso supremo, citado por
Bertrand Russell, é o do solipsista intentando convencer a outros de que
só el existe. (Mantense isto con respecto á tolerancia e á intolerancia?
Non exactamente, aínda que hai algo
semellante en predicar a tolerancia:
presupón a súa propia presuposición,
un suxeito profundamente ‘preocupado’ polo Veciño, e isto reafírmao).
No mesmo sentido, os monárquicos franceses foron víctimas da Astucia da Razón, cegos para o interese (capitalismo republicano) universal ao
que servían mentres perseguían as súas particulares metas monárquicas.
Eran como o axuda de cámara hegeliano, que non ve a dimensión universal,
de xeito que non hai heroes para el.
Máis en xeral, un individuo capitalista
pensa que actúa polo seu beneficio, ig-

Zizek deixou dito: “Son aqueles que evocan o
Holocausto quen efectivamente o manipulan,
converténdoo nun instrumento dos usos políticos
de hoxe. A propia necesidade de evocar o
Holocausto en defensa das accións de Israel
implica que os seus crimes son tan horríbeis que
só o comodín absoluto do Holocausto pode
redimilos”
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norando de que xeito serve á reprodución do capital universal. Non é só que
calquera universalidade estea enfeitizada por un particular contido que a
contamina: é que calquera posición
particular está enfeitizada pola súa implícita universalidade que a socava. O
capitalismo no só é universal en si
mesmo, é universal para si mesmo, como o actual poder corrosivo que socava todos os particulares mundos vitais,
culturas, tradicións, cortándoas e capturándoas na súa voráxine. Non ten
sentido formular aquí a cuestión ‘é a
universalidade verdadeira ou é unha
máscara de intereses particulares?’ –esta universalidade é directamente real
como universalidade, como a forza negativa que media e destrúe todo contido particular.
Neste preciso sentido, o irónico
rexeitamento de Brown da reivindicación liberal da kulturlos universalidade non capta ben a esencia marxista: o
capitalismo (cuxa ideoloxía é o liberalismo), é efectivamente universal, sen
raíces nunha particular cultura ou
‘mundo’. Esta é a razón pola que Badiou afirmou recentemente que o noso tempo está desprovisto de mundo:
a universalidade do capitalismo reside
no feito de que o capitalismo non é un
nome para unha ‘civilización’, para un
específico mundo cultural-simbólico,
senón o nome dunha neutral máquina
económico-simbólica que opera con
valores asiáticos así como con outros,
de tal xeito que o triunfo mundial de
Europa é a súa derrota, autoobliteración, cortar o cordón umbilical con Eu80 terra e tempo xaneiro-xuño 2008

ropa. Os críticos do ‘eurocentrismo’
que procuran desenterrar os prexuízos
secretos do capitalismo erran neste
punto: o problema co capitalismo non
son os seus secretos prexuízos eurocéntricos, senón o feito de que é realmente universal, unha matriz neutral
de relacións sociais.
E o mesmo é válido para a loita de
emancipación, a cultura particular que
intenta defender desesperadamente a
súa identidade ten que reprimir a dimensión universal que permanece activa no seu corazón, por exemplo, a
diferenza entre o particular (a súa
identidade) e o universal que o desestabiliza desde dentro. Esta é a razón
pola que fracasa o argumento de ‘deixade a nosa cultura en paz’: dentro de
cada cultura particular, os individuos
sofren, as mulleres protestan cando
son sometidas á amputación de clítoris, etc., esas protestas contra as limitacións parroquiais da propia cultura
son a manifestación da dimensión
universal, así que un non debería
amosar comprensión aquí. A fórmula
da solidariedade revolucionaria non é
‘toleremos as nosas diferenzas’, senón
que a pesar das nosas diferenzas, podemos identificar o antagonismo básico, no que ambos estamos implicados, así que compartamos a nosa
intolerancia, unamos as nosas forzas
na mesma loita. Noutras palabras, na
loita de emancipación, non son as culturas ou as identidades as que unen
as mans nunha loita compartida.
Esta universalidade permanece
‘concreta’ no sentido de que, unha
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A fórmula da
solidariedade
revolucionaria non é
‘toleremos as nosas
vez formulada, a súa persistencia
non está garantida: cada época histórica ten que atopar o seu xeito específico de conseguir o seu avance
cara á universalidade (e hai épocas
que fracasan neste esforzo e permanecen cegas para a dimensión dun
traballo en cuestión, como a meirande parte dos séculos XVII e
XVIII estiveron cegas con respecto a
Shakespeare). Esta universalidade
que xorde dun violento avance non
é a consciencia do universal como
un marco neutral que nos une a todos (‘a pesar das nosas diferenzas
todos somos humanos...’): é a universalidade que se transforma por si
mesma na violenta experiencia do
suxeito que se fai consciente de que
non é completamente el mesmo
(coincidindo coa súa particular forma de existencia), que está marcado
por unha profunda ruptura.
A universalidade convértese por
si mesma nun elemento particular
que se ve frustrado no seu esforzo
por alcanzar a súa identidade –a crítica conservadora da democracia é moi
consciente deste paradoxo, cando sinala como a idea democrática (cada
individuo ten dereito a participar na
vida social independentemente do
lugar concreto que ocupe no edificio
social) socava potencialmente a estabilidade social, de como implica os
individuos que por definición están
autoalienados, separados, divididos,
incapaces de se recoñeceren a si mesmos (o seu lugar axeitado) na orde
social global.
Con frecuencia se remite a cuestión a Primo Levi: considérase ante todo xudeu ou humano? O mesmo Levi
dubidaba as veces entre as dúas opcións. A solución obvia –precisamente
como xudeu, era humano, por exemplo, un é humano, un participa da humanidade universal, por medio da súa
propia identificación étnica– cae no baleiro neste caso. A única solución consistente é non dicir que Levi era un ser
humano que era xudeu, senón que era
un ser humano (que participaba ‘por si
mesmo’ na función universal da hu-

diferenzas’, senón que
a pesar das nosas
diferenzas, podemos
identificar o
antagonismo básico
manidade) precisamente e exclusivamente na medida en que non era capaz
de (ou estaba intranquilo) se identificar coa súa xudeidade, soamente mentres ‘ser xudeu’ era para el un problema, non un feito, non un refuxio
seguro ao que se podía retirar ■
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A flor do cardo
O renacemento literario escocés
dos anos 20 e 30 do século XX

Ruína dun castelo na beira do coñecido lago Ness

O Renacemento literario escocés dos anos
20 e 30 do século XX ten moito en común
coa Xeración Nós en Galiza. A loita
cultural cara á independencia política, o

DAVID CLARK MITCHELL
Nado en Edimburgo, a capital de
Escocia, estudou literatura americana e

respecto cara ao modelo irlandés, tanto en
literatura como en política, e a aceptación

inglesa en Canterbury. Matriculouse na
Universidade de Alicante onde estudou
Filosofía e Letras para facer o terceiro

das novas tendencias internacionais do
modernismo literario foron evidentes en

ciclo na Universidade da Coruña, onde
actualmente é profesor titular. É un
grande especialista das literaturas

ámbos os dous movementos.

irlandesa e escocesa
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Vista do interior do parlamento escocés. Durante

A decepción e desilusión de

os anos oitenta e noventa, as peticións a prol dun

gran número de escoceses, unha baixa autoestima que duraba desde, ao
menos, a Unión con Inglaterra no século XVIII, chegou ao seu punto máis
álxido nos anos inmediatamente despois da fin da Primeira Guerra Mundial. A falta de traballo, a crise económica e unha sa envexa dun país
irmán, Irlanda, no proceso de conseguir a súa anhelada independencia,
foron factores determinantes para
que un grupo de intelectuais escoceses trataran de unir os conceptos de
tradición e modernidade nun movemento literario que loitaría a través
da cultura para axudar a aliñar o camiño cara á restitución da independencia política que se perdera de forma tan impopular había dous centos
longos anos. Dúas das figuras máis
destacábeis desta xeración, que pasaría a chamarse o “renacemento literario escocés” eran Christopher Grieve
(1892-1978), do sur do país, e Neil M.
Gunn (1891-1973), de Dùn Beithe
(Dunbeath) no norte.
O termo “renacemento literario
escocés” utilizouno por primeira vez o
crítico francés Saurat no seu ensaio
“Le groupe de la renaissance écossaise”que se publicou na Revue AngloAmericaine en abril de 1924. Aínda
que Saurat principalmente se refire a
C.M. Grieve e o seu álter ego poético
Hugh MacDiarmid, (o critico cre que
son dúas persoas), o termo foi adoptado pronto por moitos dos escritores escoceses máis novos dos anos
1920 e 1930, que viron un renace-

Parlamento escocés seguiron medrando, en parte
debido a que o goberno do Reino Unido estivo
controlado polo Partido Conservador de Margaret
Thatcher e John Major, formación que tiña moi
poucos apoios en Escocia. Como consecuencia da
derrota no referendo, os nacionalistas lideraron
unha Convención Constitucional Escocesa na que
tomaron parte organizacións, partidos e
empresarios.
A devolución do Parlamento regresou ao plano
electoral coa súa inclusión no programa do
laborista Tony Blair, nado el mesmo en
Edimburgo. O 11 de setembro de 1997 votouse en
referendo a prol da creación dunha nova
asemblea lexislativa que tivese capacidade para
variar as taxas impositivas. Como consecuencia
desa decisión popular, o goberno promulgou a Lei
de Escocia de 1998 e o 1 de xullo de 1999, logo
das primeiras eleccións ao parlamento escocés,
se constituía a nova cámara. A súa primeira sede,
con carácter provisional, ocupouna na Igrexa de
Escocia da Milla real, en Edimburgo
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mento na literatura escocesa como
parte integral da loita cultural cara á
restauración da independencia política da nación. Watson (1984) considera que a idea non era, con todo, un
concepto novo, e que os primeiros
signos dun renacemento cultural en
Escocia foran xa evidentes desde o
comezo do século. Cómpre lembrar,
de feito, que desde o que chaman os
ingleses a Acta (ou Lei) de Unión, e
os escoceses o Tratado de Unión, foran moitos os escritores que nas diferentes linguas do país empregaban a
literatura como medida para reivindicaren a independencia de Escocia. Porén, a época dourada da literatura escocesa sería nos séculos XV e XVI.
A literatura escocesa ten unha
historia longa e brillante, chegando a
súa idade de ouro nos séculos XV e
XVI. A súa dexeneración, que por
consenso xeral foi en grande medida
provocada polo Tratado de Unión,
chegara ao seu punto máximo a finais do século XIX, cando dous modelos literarios, o “Kailyard” e o “Celtic Twilight”, crearon unha visión
literaria sentimental e chea de tópicos que tiñan pouca relación coa Escocia contemporánea. O Kailyard
(“horto de repolos” en lingua escocesa) foi un estilo inmensamente popular, cuxas principais figuras foron JM
Barrie (o creador de Peter Pan), o reverendo John Watson (“Ian Maclaren”) e RS Crocket, e que contiña “a
sickening sentimentality and quaintness” (Wittig 1957: 254). Para McCrone, o Kailyard “celebrated egalitarianism at its most clannish and
communal” (1992: 117), mentres que
ao mesmo tempo celebraba uns valores netamente conservadores, intrinsecamente en contra de calquera noción de cambio. Watson insiste na
natureza reaccionaria do Kailyard,
que perpetuamente mira cara atrás ao
pasado, e que celebra “a timeless stasis of isolated communities whose
dramas revolved around the doings
of the minister or the dominie”
(1984: 315). A calidade estética do
Kailyard fíxoa inmensamente popu-
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Desde o que chaman os
ingleses a Acta (ou Lei)
de Unión, e os
escoceses o Tratado de
lar para un público lector reaccionario
que viu nela a visión dunha Escocia
inmóbil, enraizada nunha nostalxia
por un pasado perdido, cuns argumentos nos cales o uso melodramático da traxedia familiar camiña da
man dos supostos valores principais
do protestantismo escocés como o
estoicismo e a negación da felicidade.
Algúns críticos, en particular
Craig e McCrone, trataron de restabelecer a importancia e vixencia do
Kailyard dentro do sistema literario
escocés. O primeiro ve no Kailyard o
feito positivo de que se trataba dunha “essentially working-class literature of the working-class cities” de Escocia, á marxe do que el describe
como unha “long and vital tradition
of working-class literature in one of
the most literate countries in the
world” (1986). McCrone, con todo, fai
fincapé no feito de que o Kailyard representa en gran medida un produto
exportábel, sobre todo entre os inmigrantes escoceses en América do
Norte e nas colonias británicas da
época. A pesar deste revisionismo
parcial do Kailyard e dos valores de
“Kailyardism”, no entanto, o subxénero representa o principal punto de
ataque dos escritores do Renacemento escocés, que creron que a influencia do Kailyard foi culpábel tanto pola morte estética que percibiron na
literatura escocesa que pola falta de
compromiso coa realidade escocesa e
a negación dunha consciencia política. Neil M. Gunn decatouse dos perigos inherentes no subxénero e atacou o Kailyard, dicindo que “the
renascent Scot is – must be – intolerant of the kailyarder, that is, of the
parochial, sentimental, local associative way of treating Scotland and the
Scots”. (1929, 1977: 60).
O Kailyard demostrou ter unha
influencia que dalgún xeito logrou
manter o seu control sobre grandes
sectores da literatura popular de Escocia (notoriamente a través das publicacións dos editores da cidade de
Dùn Dèagh (Dundee), DC Thompson) ao longo do século XX, conver-

téndose en gran medida en sinónimo
dos aspectos máis conservadores e
intolerantes da clase obreira escocesa.
Os escritores do movemento renacentista reaccionaron tamén en
contra doutro subxénero literario, a
versión escocesa do “Celtic Twilight”,
o sexa, o “Crepúsculo celta” un estilo
que se fixo popular en Irlanda a finais do século XIX, e cuxo principal
defensor escocés foi Patrick Geddes
que fundou a revista Evergreen no
ano 1895, e que tivo gran popularidade, especialmente a través das
obras de William Sharp, que escribiu
baixo o pseudónimo de Fiona MacLeod. As obras do “Twilight” proporcionaron unha forma de escapismo romántico que tivo un efecto
similar en moitos aspectos ao sentimentalismo da Kailyard. A relación
entre os escritores do Renacemento
e o “Twilight” era, no entanto, ás veces ambigua. Para eles, o “Crepúsculo” tiña a potencia de chegar a cons-

Unión, moitos escritores
empregaron a literatura
como medida para
reivindicaren a
independencia de
Escocia
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Brian Adam e Alex Salmond. Dirixentes do SNP
(Partido Nacionalista Escocés)
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tituír unha forza positiva, na medida
en que fixo fincapé nas diferenzas
esenciais entre o aparente imaxinado pasado celta de Escocia e os antecedentes anglosaxóns de Inglaterra,
e, polo tanto axudou a proclamar unha identidade escocesa clara e diferenciada. O aire melancólico e pesimista dos escritores do “Twilight”,
porén, nega a posibilidade de rexeneración para os pobos celtas. O
“Celtic Twilight” celebra a perda, non
a existencia, da sociedade celta, e esta negatividade que se puxo de manifesto nas súas obras presentou unha visión negativa dunha cultura
deficiente, condenado explicitamente e de xeito inequívoco á extinción.
Aínda que este tipo de pesimismo,
obviamente, se enfrontou co discurso de renovación proposto polos escritores nacionalistas dos anos vinte
e trinta, é posíbel atopar rastros do
“Twilight” na fase inicial de Gunn. O
gran logro, quizais, de Gunn nas súas primeiras obras, foi a súa capacidade de transformar o pesimismo do
“Twilight” nunha nova esperanza para a rexeneración, non soamente para a Escocia gaélica senón para o conxunto de escoceses na súa
totalidade, desde as zonas industriais até as costas e as montañas. O
discurso de Gunn adapta a beleza do
“Twilight” para construír una nova
visión de esperanza nunha Escocia
independente e integral.
O eixe central do movemento renacentista escocés foi, como dixemos, Christopher Murray Grieve
que, aínda que escribía en prosa baixo o seu nome, utilizou o pseudónimo Hugh MacDiarmid para a súa poesía. MacDiarmid foi unha figura
dinámica e impoñente, que revolucionou as letras escocesas de tal xeito que o converten nunha columna
tan importante dentro do nacionalismo escocés que goza da importancia
que poden ter Rosalía ou Curros en
Galiza, Verdaguer en Catalunya ou
Sabino Arana en Euskadi. O seu
“apadriñamento” de Neil Gunn, e o
período de intensa colaboración, ani-

mación mutua e amizade, que durou
pouco máis dunha década, marcou o
que sería un rexurdir definitivo do
nacionalismo escocés, culminando
no papel fundamental que tería
Gunn nos duros debates que produciron a principios dos anos XX a fundación do Partido Nacionalista Escocés (SNP). Nunha conferencia
pronunciada en 1929 en Wick, na
súa terra natal de Gallaibh (Caithness) no norte do país, Gunn declarou que “the most distinctive work
the Scottish Renaissance has yet produced” é a de MacDiarmid, de quen
di que é “not only the finest Scots
poet since Burns” senón que el “has
poetically penetrated dimensions of
the spirit that Burns never even conceived” (1929, 1977).
MacDiarmid e Gunn comparten a
preocupación pola conservación e a
rexeneración do que eles consideran
unha tradición literaria nacional.
Ambos apoiaron a teoría de que Escocia era esencialmente unha nación
celta, e que a tradición literaria escocesa é intrinsecamente distinta da
tradición anglosaxona da literatura
inglesa. Nunha nación na que se falan tres idiomas, o aspecto lingüístico
do nacionalismo cultural foi sempre
problemático en Escocia, e unha das
principais características do renacemento literario escocés foi a súa sorprendente pluralidade en relación co
uso do gaélico, o inglés e os diversos
dialectos do escocés. Os cínicos poden argumentar que o carácter minoritario do gaélico escocés, e a actual
dispersión e ‘anglicisation’ do escocés, en proceso desde a Reforma, deixan o escritor escocés con pouco
máis remedio que escribir en inglés e,
como tal, implicitamente, someterse
á tradición literaria inglesa. O debate
que floreceu ao redor de cuestións
lingüísticas, con todo, animado e produtivo, ía desde a chamada de MacDiarmid para a adopción de escocés
“sintético” até os eloxios que Gunn
profire a outro escritor do movemento, Grassic Gibbon pola súa habilidade de crear dentro do marco da lin-
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O eixe central do
movemento
renacentista escocés
foi Christopher Murray
Grieve que se converte
nunha figura da
importancia de Rosalía
en Galiza, Verdaguer en
Cataluña ou Sabino
Arana en Euskadi
gua inglesa ritmos de fala que describe como “totally un-English”.
Nos seus primeiros traballos
MacDiarmid desvirtuou os que el
chamaba “anglo-escoceses” que trataron de revivir o que pasa a considerarse como o sentimentalismo romántico da lingua escocesa, e cre que
o único medio polo cal un escritor escocés podería entrar na corrente
principal da literatura moderna é a
través do uso do inglés. Máis tarde
cambiou a súa conta, no entanto, e
chegou a crer que coa rexeneración
da lingua escocesa sería capaz de
manter un vínculo co discurso tradicional do seu país, mentres que ao
mesmo tempo crear a sensación de
“estrangement” relacionado coa desvinculación da relación entre lector e
escritor que foi unha característica
do modernismo europeo. Para o
MacDiarmid deste período, o poema
épico escrito en lingua escocesa tiña
que unir as aparentemente contraditorias tendencias da tradición nacional e a modernidade internacional,
tal como farían, por exemplo, Joyce
en Irlanda e Otero Pedrayo en Galiza.
MacDiarmid viu a posibilidade de
empregar a lingua escocesa dun xeito novo, baseado máis ben na crúa
realidade de Dùn Barra (Dunbar) e
outros escritores dos séculos XV e
XVI en lugar do sentimentalismo de
Burns, do século XVIII, como medio
de creación dunha moderna literatura escocesa . O uso literario da lingua
vernácula, e seguindo a tradición de
Dante, unha icona modernista, servi-

ría a dobre función de familiarizar e
á vez “estrañar” o público lector. A familiaridade produciríase a través das
palabras escocesas de cotío utilizadas
nun contexto intelectual, e o estrañamento manifestaríase a través da
utilización do arcaico, de variacións
especificamente locais ou, en moitos
casos, o uso de verbas extraídas directamente do excéntrico Etymological Dictionary de Jamieson, creando
un contraste conflitivo entre a tradición e a modernidade que chamaría
un escocés “sintético”. Máis adiante,
MacDiarmid levaría dito “estrañamento” aínda máis alá, como se pode
ver en poemas como “In Memoriam
James Joyce” co uso polifónico do escocés, o gaélico, o inglés, o grego, o
latín e o hebreo, ademais de vocabulario científico e xerga técnica.
Aínda que aprecia os logros de
MacDiarmid na súa poesía escrita en
escocés sintético, Gunn decatouse de
que, pola súa prosa, tería que chegar
a outro tipo de compromiso lingüístico. Aínda que os seus pais viñeran
dunha tradición de falantes do gaélico, o idioma utilizado no fogar e cos
veciños da súa terra natal, Dùn Beithe (Dunbeath), xa a finais do século
XIX era o inglés. Os pais de Gunn
eran da primeira xeración das Terras
Altas que perderan o uso da súa lingua, o gaélico, lingua que roldaría na
cabeza do escritor de mozo como
pantasma inalcanzábel pero, á vez,
estrañamente vivo na súa comunidade a través de factores como a sintaxe, o vocabulario e as tradicións da

A cada paso consolídase máis a identidade
nacional escocesa e albíscase máis preto a súa
independencia nacional
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Parlamento Escocés. Dende setembro de 2004 a
sede oficial do Parlamento escocés é o Edificio
do Parlamento escocés, no barrio de Holyrood,
en Edimburgo. Foi deseñado polo arquitecto
catalán Enric Miralles, e componse dun conxunto
de edificios con forma de folla, con coberta
herbosa, que queren mesturarse co parque
adxacente e cos depósitos de pedras que
proceden de construcións anteriores. Polo seu
interior espállanse distintos motivos xeométricos
baseados no cadro de Henry Raeburn do
Reverendo patinando, unha auténtica icona da
arte escocesa. Gabletes encadeados e o
horizonte de barcas dadas a volta do Garden
Lobby completan a súa arquitectura
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comunidade. Esta perda tan tardía do
gaélico significaba unha transformación inmediata do gaélico ao inglés,
sen pasar polo escocés. Polo tanto,
moita xente destas zonas, como
Gunn e a súa familia, falaban o inglés
mentres as xentes do sur e centro do
país falaron o escocés como lingua
autóctona. Gunn lamenta a perda do
gaélico tanto como a non adquisición
do escocés, pero como diría “the
change over from Gaelic to English in
his district had been too recent for
the old Scots tongue to have got a
hold” (98). Gunn cría que el tiña que
reflectir a realidade da súa comunidade a través dun inglés “moldeado” a
fala dos seus antepasados, pero respectaba e animaba o uso do escocés
nos seus escritores compatriotas das
zonas de fala escocesa.
Gunn decatouse, no entanto, de
que o escocés non era o medio adecuado para o seu propio traballo. Moitos das súas personaxes son, xa sexa
en virtude da súa situación xeográfica
ou temporal, falantes do gaélico, e polo tanto, nas súas novelas, poboan un
entorno lingüístico que difire do da
lingua que “empregan” no texto.
Gunn, tiña, polo tanto, o problema de
como “facer” as súas personaxes falar
gaélico, un idioma do que el mesmo
posuía só nocións elementais. Unha
vez máis, Gunn mirou cara a Irlanda
polo seu exemplo e a TS Eliot como o
seu guía. Se Eliot eloxiou a capacidade
dos escritores irlandeses modernos
de facer de seu o inglés e de utilizalo
para crear unha literatura especifica-

mente irlandesa, así mesmo o escritor
escocés podería, segundo Gunn, facer
uso dun inglés claramente “escocés”, e
no caso de Gunn, o Highland English,
que representaría as características da
fala dos falantes gaélicos nativos. Así,
en moitas das novelas de Gunn, o lector é consciente de que, aínda que o
idioma de transmisión é o inglés, a
lingua que os personaxes están “realmente” a utilizar é o gaélico. A sintaxe e os ritmos do seu discurso son os
do gaélico, e moitas das frases e expresións utilizadas (“o meu heroe”,
“Deus é bobo”, etc.), tradúcense directamente desde o gaélico.
Aínda que moitos críticos eloxiaron Gunn pola prestación de fala gaélica escrita en inglés, outros cuestionaron a eficacia desta práctica.
Gifford alaga o éxito de Gunn en expresar “the rhythms and feels of Gaelic in English” (1983: 148) e Crawford
destaca a capacidade do autor de“an
early twentieth-century colloquial
Highland English to render the dialogue of his Gaelic speakers” (1989:
118) . Womack lembra os factores
históricos que, cando a hexemonía
política se desprazou cara ao sur, o
gaélico escocés foi relegado ao papel
dunha lingua periférica, un proceso
que se acelerou logo da derrota dos
xacobitas na batalla de Cùil Lodair
(Culloden) en 1746 e o papel vergoñento da Igrexa en facilitar o declive
da lingua (1989: 134). Moitas das personaxes de Gunn revelan o conflito
lingüístico que é o resultado da implantación deliberada do idioma in-
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A decisión de escribir
en inglés podería verse
como un sinal
encuberto da
glés nas comunidades tradicionalmente de fala gaélica.
Gunn tamén foi atacado, porén,
polo que algúns consideran un compromiso lingüístico que amosou unhas actitudes demasiado compracentes a respecto da situación lingüística
na Escocia da primeira metade do século XX. A diminución de escocés
acelerouse polo crecemento do capitalismo das imprentas e as tendencias universalistas da Ilustración, un
proceso no que, ironicamente, moitos escoceses foron prominentes. A
decisión de escribir en inglés, aínda
que fose un inglés característico das
Terras Altas, podería verse como un
sinal encuberto da aprobación e a
aceptación da hexemonía do inglés
como lingua nacional de Escocia. Até
algúns contemporáneos de Gunn criticaron a súa decisión de escribir en
inglés que consideraron unha negativa a defender as linguas autóctonas
escocesas, factores diferenciais nos
cales podería depender o futuro dunha Escocia independente.
O Renacemento literario escocés
dos anos 20 e 30 do século XX ten
moito en común coa Xeración Nós en
Galiza. A loita cultural cara á independencia política, o respecto cara ao modelo irlandés, tanto en literatura como
en política, e a aceptación das novas
tendencias internacionais do modernismo literario foron evidentes en ámbos os dous movementos. A cuestión
lingüística foi, no entanto, moito máis
problemática en Escocia, onde o declive histórico das linguas autóctonas e a
falta de consenso evitou que os logros
políticos e literarios tivesen unha repercusión máis grande no ámbito lingüístico. Tanto a Xeración Nós como o
Renacemento escocés compartiron tamén, dalgún xeito, o mesmo final. O
fascismo, directamente responsábel
da represión dos membros do movemento galego coa sublevación do ano
1936 foi culpábel á vez do declive do
movemento renacentista en Escocia.
O crecemento do poder do fascismo
en Alemaña, Italia e España fixo que
moitos dos escritores relacionados co

movemento escocés deixaran o cubico
político do SNP para aliñarse co Partido Comunista, daquela internacionalista e unido na loita contra a ameaza
fascista. Porén, os escritores do Renacemento deixaron, como os escritores
Nós, un legado que perduraría e influiría na literatura do seu pais até hoxe
en día. Non por nada os escritores novos escoceses da última década do século XX e a primeira do século XXI,
moitos deles independentistas, recibiron o nome de “segundo renacemento
literario escocés” ■

aprobación e a
aceptación da
hexemonía do inglés
como lingua nacional
de Escocia
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A monumentalidade
da Ribeira Sacra
Cando desde as altas penedías da ribeira de
Sober, desde estes estremeiros lucenses, no
impresionante Canón do Sil, nos cotarros e
colados, ollamos por riba do espello
translúcido da auga, gardando a xenreira
contida por esnafrar as pexas do encoro de
Santo Estevo para cantarlle, de novo, a
memoria das aureanas, e miramos, máis aló
dos cavorcos fondos polos que agatuñan os
socalcos humanizando precipicios imposíbeis,
as terras ourensás de Castro Caldelas, a
Teixeira, Parada do Sil, Nogueira de Ramuín, e
contemplamos pampos o mundo desde as
cimas desta fractura xeolóxica polas que
discorre o río, hoxe manso e encorado, muro,
barreira, onte libérrimo camiño reunindo todos
os camiños, sabemos, nese intre, desde os
cumios desta natureza desmedida, que a pouca
distancia, á mesma que percorre un aturuxo,
ignorante de límites administrativos, está,
tamén, o noso país ribeirao.
90 terra e tempo xaneiro-xuño 2008

AFONSO CAMPOS PÉREZ
Músico, dirixiu a Banda e Escola de
Música de Sober, a Escola de Música e
Coral Polifónica de Quiroga, a Coral
Renfe de Monforte, a Coral Pero de Ver
de Bóveda e a Coral Polifónica de
Samos, entre outras. Actualmente
participa en Asociacións Culturais coma
O Trícole, grupo de música tradicional
do que é fundador, ou O Colado do
Vento, ambas adicadas á recollida e
difusión do Patrimonio. Voceiro do
Grupo Municipal do BNG do Concello
de Sober dende 2007
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Andando os camiños do río
Véñennos ao maxín as historias
de caldelaos e limes, co seu sangue
mesturado, os poderosos señoríos
monacais de Santa Cristina e Santo
Estevo, os pequenos cenobios, igrexas e capelas, as rivalidades veciñais,
os pasos, os oficios, os pobres de pedir, as festas e feiras compartidas, os
amores, as lendas, as vivencias, sempre vertebradas polo río, creador de
eidos de regalía e fartura: viños saborosos do Amandi, laranxeiros, limoeiros, froitos e hortalizas temperás,
soutos, pesca e, como nos di Joaquín
Domínguez, oliveiras traídas desde a
Bética no s. II., que nos deixaron
moitas pegadas na toponimia e as
testemuñas da elaboración do aceite
até principios do século pasado na
parroquia de Pinol. A desaparición
das oliveiras, igual que outros feitos
neste país, o encoro entre eles, tivo
que ver con intereses alleos. Segundo
un documento consultado polo autor
citado, para sufragar os gastos das
guerras do rei Filipe IV, o valido Conde Duque de Olivares gravou con
dous reais cada pé de oliveira, co que
empezaron a desaparecer de moitos
lugares de Galiza.
Por iso, porque todo forma parte
da nosa consciencia colectiva, porque
vimos e vemos os homes e as mulleres abandonar os paraísos, porque
aínda escoitamos desde os altos os
galos e quiricos do outro lado e o ruxerruxe das tarefas ribeirás, e desde
algún campanario o badalear das
campás, substituídas ás veces polos
megáfonos estridentes, cuspindo as
horas como se o devalar do día non
fose dando cumprida conta do paso
do tempo; porque de cando en vez oímos un berro ribeirao resoando aquí
e acolá, fervellando os xenes das nosas tribos mesturadas; por iso, porque aínda non esmoreceu de todo a
chama, queremos andar os camiños
do río, para estiñar a fonda ferida que
o chamado progreso nos deixou, e
reivindicar as vellas relacións, agora
que se fala tanto de Ribeira Sacra,
deste país ribeirao, ignorante de fronteiras burocráticas.
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Principiamos o camiño no lugar de
Portizó, na parroquia de Anllo. Cruzaremos os ríos polo paso da Barca de
Santo Estevo, primeiro o Cabe cara a
Pantón e logo o Sil cara a Nogueira de
Ramuín, e seguiremos camiño cara ao
mosteiro. Nos Penedos do Castro deterémonos na contemplación do andado: Camiño Real tamén na súa materialidade física, realidade espiritual no
relixioso e no fantástico, ao lle superpor ao vieiro o descomunal salto do
cabalo de Santiago, desde a pedra do
Baldeiros, a carón do viaxeiro, até as
Cirdeiriñas, na orela ourensá, por riba
mesmo do mosteiro bieito. Eso si,
conformarémonos, humildes mortais,
cos humanos medios, poñendo a pé,
medida ao espazo e á paisaxe.

Escudo das nove mitras
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PORTIZÓ-MOGUEIRA. Chegamos a
Portizó pola estrada Sober-Anllo, despois da rotonda da Lama dos Campos, por onde se accede aos dominios
do Priorado de Rosendo, hoxe rectoral e igrexa na mesma peza, rubricada
por unha contundente torre-campanario engadida: a Casa das Señoritas
(s. XVI-XVIII), convertida en estabelecemento de turismo rural e rehabilitada con moito gusto despois do incendio que comeu o borracho na
porta (un mendigo bébedo do pintor
de Castinande). Na mesma parroquia,
a Casa de Rivas (s. XVIII), en cuxos terreos están as dependencias da Escola de Hostelaría, inmersa nunha finca
tapiada de máis de 50ha, ocupadas,
en gran parte, por carballos despregándose até as augas do Cabe fronte a

Acedre e Santiago de Cangas. Din os
do lugar que a orixe desta propiedade
foi un dos mariñeiros que acompañou
Cristovo Colón ás Américas.
Portizó, desde a estrada que ocupa o vello Camiño Real, vémolo recollido en si mesmo, concentrado entorno ao rego que impón os límites
parroquiais, arrolando coa rexouba
perenne, que aumenta ao pouco en
intensidade, cando cae pola fervenza
de máis de 100m de desnivel, que
desde o Pozo da Cadela se precipita
até o fondo das viñas da Ribeiriña polos recunchos esvaradíos de rocha
pulida. Ao seu carón, o camiño da
Chouza furando até os lameiros, carroucho por onde se carrexaron tantas mañizas de leña ao lombo, e tamén, á súa beira, os tres muíños
maquieiros aproveitando a auga para
a industria da moenda.
Portizó, lambido pola mansedume
da auga, que transcorre como unha ladaíña, primeiro, para facerse, alí mesmo, cachón ruxideiro, ten a virtude
da sinxeleza, da harmonía e da unidade, espreitando, sempre, cara ás viñas
do Poulo, o Cuturulo, a Deusa, a Bouriza, o Val, a Costa, a despregarse abas
abaixo pola vertente do rego. O rego
de Portizó, nacido e medrado entre as
mámoas da Peniña do Ouro, a Anta e
os Fornos, para derramarse no Cabe
por debaixo da Ponte Xunqueira, un
deses topónimos postos, seguramente, polos enxeñeiros da vía do tren.
Deixamos a estrada e entramos
na aldea, pisando, agora si, as vellas
pedras do camiño orixinario, e cruzamos o regato pola ponte, orixe do diminutivo de portus (paso dun río ou
montaña), reflectido no topónimo
Portizó. Á esquerda, o canteiro-escultor talla bufos e gatos na pedra granítica ou, ao mellor, motivos xeométricos dos que gusta especialmente. Á
dereita, rúa arriba, o peto de ánimas
pedindo esmola polos espíritos das
encrucilladas, reminiscencia dos lares
viarios doutros tempos, como as rosetas enmarcando unha escaleira nos
recordan a protección e o tránsito no
mundo castrexo-romano.
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Os cenobios, herdeiros
moitos das primixenias
ermidas, foron
absorbidos por
mosteiros maiores,
neste caso, o de Meira,
que á súa vez estaba
unido á Congregación
de Castela desde 1503
Á saída da aldea agárdanos o muro de perpiaños e as cornixas do antigo Priorado cuxos restos resisten
transformados en alpendre. Sobre a
porta, unha inscrición recórdanos o
abade do Mosteiro de Meira “Félix Altozano, hijo de Nogales, 1669”. Estes
pequenos cenobios, herdeiros, moitos, das primixenias ermidas que, como o do Cotillón en Pantón, poboaban
estas ribeiras, foron absorbidos por
mosteiros maiores, neste caso, o de
Meira, que á súa vez estaba unido á
Congregación de Castela desde 1503.
Na memoria das xentes queda a fama
da que gozaron os monxes do Priorado: “roubaban rapaciñas dos arredores
que nunca volvían aparecer”, din os do
lugar, relacionado co Priorado está o
topónimo Granxa e Trala-Granxa, dedicadas a usufruto do seu territorio.
Carreira arriba, chegamos ao Eido
das Moreiras. A utilización da folla
destas árbores para alimento do verme da seda era común en moitas parroquias, onde aínda quedan exemplares centenarios. A Caldelas ía o
sedeiro da Casa da Pereira de San Xoán de Barantes. Enriquecido con este
comercio e co préstamo foi envelenado por algún dos seus debedores, que
intentou saquear o escondedoiro dos
cartos nas alvarizas do Castro de Vilanova, na mesma freguesía de Barantes. Con estes e outros trasfegados camiños do río ían cheos de
xente: afiadores de Nogueira de Ramuín, albardeiros, cordeiros, zarralleiros arranxando potas furadas con
remaches pegadas con masa, “masa

mentres o zarralleiro pasa”, di rindo o
Manolo de Mogueira. Polos camiños
do río viñan os da Teixeira moer aos
muíños de Mourentán en Doade e os
de Moreiras en Amandi, aos muíños
do rego de Barxacoba. “Onde irás, boi
que non ares? De Barxacoba aos Peares”, dicíanlle aos da aldea os gaiteiros da Tamborrada dos Carrazúas de
Amandi, xa peneques, pouco antes
de seren corridos a coiazos; os músicos da Banda de Santa Cruz de Brosmos, que nalgunha ocasión tiveron
que buscar os platillos ao fondo do
río; os rosquilleiros da Somoza, os romeiros, os namorados coma o Velouxe, o Meixide, o Puga ou o Blanco da
Casa Forte de Santo Tirso de Maceda,
que viu a moza do Noguedo por vez
primeira do outro lado do río o mesmo día do casamento; os fuxidos de
todas as guerras, tamén a da desmemoria, buscando escondedoiros ao
abeiro da salvaxe beleza ribeirá.
Mentres andamos polos Salesendros, cara á Fonte e Soutonovo, nestes camiños xa pouco transitados,
sáennos estas e outras historias ao
encontro, ditas polo mesmo pobo que
as viviu e as gardou, ou as recolleu e
as transmitiu coma un legado vivo.
Vemos desde Soutonovo leiras labradas e lameiros con ovellas pola rega
do Rigueiro, resistindo o abandono
crónico que vimos sufrindo desde mediados do s. XX, cando o Concello superaba as 10.000 almas, até estes albores do s. XXI, cos 2.800 habitantes
en precipitado descenso ao termos a
poboación máis envellecida do Estado

Vista desde os Penedos de Castro

A Paixón
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Entrada a Portizó polo Camiño Real

Claustro dos Bispos
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español. Xa cantaron as coplas de entroido aquilo de: Estamos os primeiriños, / podemos estar ben ledos, / quedámonos sen veciños / pero somos os
máis vellos. / As funerarias cotizan /
has me de dar a razón!. / Os curas xa
non bautizan / pero dan a extrema
unción. Vendo estas aldeas, verdadeira lección etnográfica a cada paso, cos
hórreos, fornos, corredores, pombais,
artísticos poleiros, olas de Gundivós
coroando os teitos, encachotados debuxando os muros, lavadoiros, fontes, e tantas outras respostas ao medio, ás veces estragadas pola
modernidade do cemento, o ladrillo e
o inverosímil, moi próximo á gargallada; vendo estes recunchos, hoxe
esmorecidos, reflectindo a vida e o
desexo, inmersos nunha natureza
sempre exuberante, dámonos conta
da importancia de manter a poboación para seguir conservando respectuosamente as aldeas e delineando na
paisaxe os eidos humanizados.
Sáenos, primeiro, o camiño da Garamuxa, despois, outra vez, a estrada
asfaltando do vello Camiño Real, para
recollelo, de seguida, máis prístino á
dereita polas Tapias, ollando a ribeira
de Rosende, Acedre e Frontón. Andamos no país dos augardenteiros ambulantes que fixeron deste oficio, herdeiro dos antigos alquimistas e dos
instrumentos transmitidos polos árabes (al-inbiq - alambique), unha verdadeira profesión coa que recorreron
moitas comarcas de Galiza durante
varios meses ao ano, deixando os lugares practicamente sen homes (ao

redor de cen saían da parroquia no período 1975-95). Algúns, xa poucos,
van á estila, mentres, coma sempre,
as mulleres atenden soas os fillos e as
tarefas da terra.
Mais Anllo no é só a freguesía dos
augardenteiros. Ao chegar ao cruce da
igrexa co pobo de Hortás e os Paxaríns, por onde colleremos en dirección
a Mogueira, estamos preto de Castinandi, o lugar natal de Juan Bernardo
Eleodoro Alonso, así figura na partida
de nacemento, o pintor de Castinandi,
nacido na casa de Santa Cruz (17841839), pintor dos paxariños, como algunha vez se lle definiu por utilizar este motivo, profusamente, xunto co das
flores, como recurso ornamental. Pero
Castinandi non é só un pintor local.
Encadrado, como nos di o párroco César Carnero, dentro do neoclasicismo,
autodidacta e ao mesmo tempo, formado, seguramente, nalgún dos talleres de pintura e escultura do Monforte
de fins do s. XVIII, a súa arte, mestura
do popular e o erudito, cunha técnica
máis que aceptábel e con gran coñecemento dos temas e motivos tratados,
estendeuse por toda Galiza, especialmente nos pazos e, sobre todo, nos retablos das igrexas e capelas. O descoñecemento levou a que moitos dos
nosos autores ficaran esquecidos, até
chegar á destrución das súas pinturas
con total impunidade, como neste caso, nas recentes obras do Pazo Condal
de Monforte de Lemos. No seu recuncho natal encontramos Castinandi nos
retablos e na porta da sancristía da
igrexa, onde podemos destacar, tamén, á marxe do traballo do artista, a
pía bautismal fermosamente labrada, o
pendello sobre columnas de fustes lisos e monolíticos, e o touro do arranque da espadana, pertencente a unha
máis primitiva fábrica románica. E volvémolo atopar na porta, contraventá,
ornamentación parietal da capela e na
Virxe do Carme sobre tea da Rectoral
de Anllo, hoxe convertida en casa de
turismo rural e antes, se atendemos á
súa factura e á distancia da igrexa, casa fidalga cun pequeno escudo sobre a
porta principal recordado polos máis
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vellos “como dúas abeacas cruzándose
nos extremos cun buratiño redondo
no medio”. Na ruta, aparece a Rectoral,
pouco antes de chegarmos a Mogueira
(herdade monacharia), sobria, ergueita
sobre os eidos, aberta a un horizonte
case lúbrico nos infindos matices. Datada no s. XVIII, de claras resonancias
italianas, presenta, ao menos, tres
tempos construtivos que non lle restan
unidade a un conxunto restaurado con
moito agarimo.
E, cunha última ollada á aldea de
Castinadi, gardado polo seu castro de
croa penedía e terrazas convertidas en
amplos socalcos vitícolas, deixamos
Mogueira camiño do Porto de Entrambasaugas, agardando polas sorpresas
do vieiro, nunca igual a si mesmo.
MOGUEIRA- A BARCA DE SANTO
ESTEVO. Vai fondo o camiño, cuberto por carballos do aire, deses que se
deixaban á beira dos eidos, hoxe devesa mesta cubríndoo todo. Encontramos de novo o regato de Castinandi, aquí chamado de Longares,
recollendo as augas de abondosos
mananciais e os nomes dos lugares
polos que pasa para facerse propio en
cada sitio. O Manolo de Mogueira recorda isto cheo de xente, novos e vellos, nestes terreos frescos e produtivos que gardaban a lentura no verán
e levaban a auga a cachón polos regos no inverno. Aquilo era antes de
marchar a Australia: corenta anos
despois todo ficara abandonado, a
penas pacido polo gando do lugar. O
home ponse a recitar os nomes dos

sitios polos que pasamos como aventando os malos pensamentos, e todo
parece animarse coa vida que tivo:
Longares, A Viña Vella, Guntín, Os
Valados, Fufín e Outarelo. A terra será nosa mentres poidamos chamarlles de ti ao Cotiño do Xardón, Á Pena de Xan de Ardán, ao Colado do
Vento, ao Petouto dos Mouros, á
Horta dos Cregos, Froxende... Centos, milleiros de nomes fermosos e
sentidos como unha ladaíña.
Ao chegarmos ao cruce da Ciritaina vemos a aldea de Nogueira, rodeado de campos traballados, logo enmarcados na vexetación caducifolia
que vai deixando paso aos piñeiros
do monte, e seguimos de fronte cara
ás Tapadas. Na Tapada do Amaro, a
carón do regato de Baldeiros, á beira
mesmo da senda, está unha das penas con insculturas ao ar libre máis
interesantes do Concello. Presenta
círculos concéntricos, sucos, cruces
independentes e inscritos en círculos
e cadrados, coviñas e un reticulado.
Falouse, tamén, dun ídolo e unha paleta, moi difíciles de precisar polas características da pedra, unha laxa exquisita con moitos sucos naturais
(diáclases), único dentro dos vinte e
tres visitábeis do Concello de Sober,
soporte pouco utilizado nestes gravados da Idade do Bronce, encadrados
no chamado Grupo Galaico de Arte
Rupestre onde a pedra granítica é a
que predomina. A obra de abastecemento de auga da que vemos, ao outro lado do regato, os terrapléns da
lagoa artificial, case acaba cunha das

Igrexa de Anllo e interior da Igrexa de Santo
Estevo
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Petroglifo de Baldeiros
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máis destacadas sinais de identidade
da nosa terra, que mestura arte, misterio e tradicións. Tradicións cristianizando, neste caso, un lugar pagán,
manténdoo como lugar significativo
catro ou cinco mil anos despois: sempre as mesmas cousas con distinta
data, diría León Felipe. A supervivencia de milenios, envoltos nas formas
dadas polas transformacións económicas e sociais, vese, ao fin, truncada
polo abandono.
Deixamos a pedra na que o cabalo
do Fillo do Trono deixou as pegadas e
collemos agora a estrada da Barca, trazada, agás algúns anacos, polo vello
camiño. Andamos polo ángulo (Anllo) de confluencia do Cabe e do Sil,
deixando o bosque caducifolio, para
mergullarnos no inmenso piñeiral de
Monte en Man Común que ocupa unha superficie de máis de 1.500ha, cheas, antes, de carpazas e uceiras entre
as que andaban as ovellas. Andamos
polas rocheiras de aguzar da Pena do
Picón, da Pena Rubia, da Pena do Conde. Camiñamos polo alto da Rega da
Trapa e a Rega de Rolán, lugar de viñas e soutos aos que se accedía por
pendentes camiños de cabalería. Desde a Pena do Conde, no límite do piñeiral, a paisaxe expándese de súpeto
cara á Barca na mestura das augas, a
estación de Santo Estevo, cos rechamantes depósitos de cemento da época do encoro, e as terras de Nogueira
de Ramuín abríndose polo Sil até que
perde o nome nos Peares na aperta co
Miño. Os piñeiros deixan paso ás sobreiras, érbedos, xaras, azaias (lavan-

da), moi utilizadas, estas, nas procesións do Corpus para esconxurar o
trono. O microclima máis tépedo
mestura na vexetación euroatlántica,
propia da penechaira, a flora dos ámbitos mediterráneos.
A estrada, aquí de novo trazado,
segue até a explanada da capela da
Virxe da Barca, agora Santa Isabel,
pero nós collemos á esquerda para
entrarmos por riba da aldea, xunto
das adegas dos monxes, e seguir polas estreitas e pendentes carreiras do
núcleo ribeirao para axexar o Encanto da Pena do Boqueiro e o carreiro da
Zaquiela, aínda utilizado polos pescadores, ao Piago Negro, unha das entradas ao inferno habilitadas nunha
fonda poza do río.
Pertenceu A Barca de Santo Estevo a San Xoán de Frontón até o ano
de 1891, no que o bispo a pasou á parroquia de Santo Estevo de Anllo,
quedando administrativamente dependente do Concello de Pantón. Tiña o mosteiro dúas barcas aforadas:
unha para cruzar o Cabe e outra para
cruzar o Sil, esta na mesma confluencia dos ríos, nun lugar onde, segundo
un documento de 1254, se lle chamaba Vargea. Barca para o transporte da
xente e barco para o gando que corrían a cargo do mosteiro, agás os arranxos de menor contía que os debía pagar o barqueiro, quen gozaba de bens
e casa para vivir folgadamente. Garantían os monxes o paso de balde á
xente do mosteiro, aos vasalos cando
ían pagar as rendas, por Nadal, Pascua Florida e por Santo Estevo. Logo,
no porto do Cabe, fíxose unha ponte
de madeira, moi feble ante as cheas,
transformada, máis tarde, na actual
con piares de pedra e piso de formigón. Por el seguimos camiño.
A BARCA-SANTO ESTEVO. Despois
de cruzarmos o Cabe, pasamos o Sil
pola ponte privada feita para a construción do encoro. No ano de 1600 os
monxes solicitaron permiso ante o
rei para facer unha neste lugar de Entrambasaugas. Houbo que esperar a
construción da presa a mediados do
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Cando chegamos á
abadía bieita,
convertida en Parador,
e admiramos a mestura
dos tempos desde as
súas humildes orixes
até ser un dos máis
poderosos centros
organizativos
s. XX para vela feita, moitos anos
despois da desaparición da vida monástica en Santo Estevo.
O encoro supuxo a creación de
postos de traballo. Iso si, con precarias
condicións económicas e de seguridade, producíndose moitas mortes e accidentes graves. Famosa é a historia do
buzo que quedou enterrado no muro
da presa, e a simulación do seu enterro. Para o encoro construíronse o poboado da Rasa en Nogueira de Ramuín
e o da Chaira en Pantón. O encoro destruíu aldeas como San Tomé, A Barca
de Gudín, o fondo de Portabrosmos ou
San Fiz, por baixo de Sacardebois, onde unha velliña se resistiu heroicamente a deixar o fogar aínda coa ameaza de derrubamento do asentamento.
Só, anos despois, puido levala de alí a
filla, tocada, xa, pola morte. Aguanta
San Fiz cuturuleiro, sinalado polas lanzas dos cipreses fronte ás viñas de Auga Quente, gardando o camiño polo
que se subía desde A Barquiña en Portabrosmos, cara a Caldelas. O encoro
levou os mellores eidos, igual que levou a enerxía para lonxe, deixando en
precario os núcleos máis próximos. Levoulle á xente, como o intentou coa
velliña de San Fiz, as referencias vitais,
os lugares comúns, a memoria dos antepasados, deixando, ao cambio, pouco máis que despoboación e abandono. Finalmente, o encoro supuxo a
separación do país ribeirao, agravada
pola emigración que foi sangrando este territorio até deixalo exhausto, case
nos estertores da agonía. Queda a memoria das vellas relacións gardando as

historias doutras pontes e pasos como
o do Camiño Novo, unido pola ponte
da Xabrega, de posíbel orixe romana,
enterrado na lamas do río, situado no
chamado Pear da Ponte, por baixo de
Vilar de Cerreda; a famosa Ponte de Paradela, “a cal podería ser ela soa unha
cousa notábel, pois é unha ponte de
madeira que non debe de haber outra
semellante en toda España”, como nos
di o Licenciado Molina en 1550. E queda a memoria dos pasos fluviais das
barcas de toda esta xeografía, abertas
ao tránsito polas bocarribeiras.
Camiñando un quilómetro pola estrada en dirección aos Peares, paralela
ao río, chegaremos á fervenza do Goldeiros, xunto da cal principiamos a ascensión a Santo Estevo: 2,5 quilómetros por ramplas doadas de levar,
zigzagueando polas abas do monte,
baixo o verdecente palio das carballeiras e os soutos centenarios, máis abondosos, estes, nesta ourela ourensá. Subimos polo Camiño Natural, ben
coidado, sinalizado con paneis explicativos. Imos vendo a aldea da Chaira
coa súa igrexa. Oculto até máis arriba,
San Cosmede e a liña da senda a Pombeiro por Pena Veada e os sartegos antropomorfos do Preguntoiro. Por aquí
cremos intuír por que elixiron estas
paraxes aqueles anacoretas, buscando
o retiro e a meditación: a natureza excédenos, sen deixarse aprehender de
todo, chea de revelacións, de sons repenicando no noso cerne, estabelecendo correspondencias entre o desexado
e o vivido, entre o barro que nos forma
e a organización excelsa da materia.
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Camiño Real na Barca
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Nestes camiños o mundo ten aberturas, espazos que se renovan a cada segundo, transformándonos por dentro, porque o marabilloso lle sae de
súpeto ao viaxeiro. O camiño ten
sempre algo de epifanía, con cheiros
que activan resortes, chaves abrindo
cada reviravolta. Non é difícil imaxinar, aquí, aos homes buscándose a si
mesmos e créndose máis cerca do numinoso. Froito de todo eso son as capelas de posíbel orixe eremítica que
marcan estes lugares: as ruínas de
San Miguel de Canal, con antiquísimas inscricións, e as referencias ás
capelas da Nosa Señora, Santa Cruz
ou Santa Baia, de por si topónimo significativo, ou a capela de San Xoán de
Cachón, á que se accede desde Santo
Estevo, co lintel recordando o abade
Frankila que puido rexer, polo s. X,
antes da restauración do mosteiro,
por aquelas “abandonado de antigo”,
unha comunidade de eremitas. Lugares de recollemento e oración, enchendo os pregues destes montes onde os regos perden a compostura
para caer a berros polos precipicios.
Cando chegamos á abadía bieita,
convertida en Parador, e admiramos
a mestura dos tempos desde as súas
humildes orixes até ser un dos máis
poderosos centros organizativos, no
espiritual e no mundano, rexendo
almas e facendas; cando admiramos
o compendio de estilos, habitual
nestas grandes obras, cos principios
románicos da igrexa, a disposición
única dos tres ábsidas da cabeceira,
co central a menos altura para dar
paso á luz, e o retablo de pedra enterrado durante moitos anos baixo a
suntuosidade renacentista do Claustro Grande restaurado nunha ala
con materiais modernos de aceiro e
cristal que cobren as feridas da Desamortización; o Claustro dos Bispos,
concentrando modos arquitectónicos, o Claustro Pequeno, a fachada
barroca, a veneración da pedra mesturada coas historias dos nove bispos aquí recollidos, cuxas mitras figuran nos escudos que enseñoran as
paredes; cando contemplamos a

grandeza da obra humana, sentimos
que esta é nada comparada coa monumentalidade da natureza circundante. Esa é a clave e a maxia de
Santo Estevo.
Poderiámonos deter aquí, pero
queremos saber se as lendas son
verdade e, sobre todo, se teñen reflexo dun e doutro lado. Así que,
cruzamos a aldea mesmo ao lado da
casa en ruínas do xeneral Peleteiro,
e seguimos o Camiño Natural popularmente coñecido como do Peleteiro, por ter morto o militar nel. Ao
pouco, o cruceiro á beira do camiño
recórdanos que andamos por lugares santificados, de resonancias antigas. Estamos nas Cirdeiriñas. Debería de haber algunha pedra coas
marcas do cabalo de Santiago cando
saltou desde a pena do Baldeiros en
Anllo. En Pombar, a carón da Capela da Virxe das Neves, sinaláronnos
un cuturuliño por riba de Santo Estevo ao que se accedía polo Camiño
da Amargura, pois por alí levaban
os condenados a morte até O Chao
da Forca. No cumio, nunhas rochas,
hai unha pileta irregular, semellantes ás das Pedras da Virxe espalladas por toda Galiza, onde se di que
o cabalo do discípulo de Cristo deixou as marcas.
Seguindo a senda sinalada, chegamos aos Penedos do Castro, con vestixios de defensas e unha inscrición
nunha rocha co nome de +LEOVIGIL/DUX, obxecto de controversia,
xunto coa situación do Castro Litoria
que algúns situaban neste lugar, e
que xa Joaquín Arias Sanjurjo en
1932 critica desapiadadamente coa
súa ironía particular.
Desde estas altas penedías vemos, ao lonxe, o camiño recorrido
serpeando polas abas, aberto a outras
posibilidades, enmarcado nun amplísimo escenario. Desde estas cimas,
recapitulamos o andado, recapacitamos buscando a síntese, a transformación e o renacemento na inabarcábel fermosura deste país ribeirao. E
óese, desde o alto, un aturuxo de felicidade resoando nos cavorcos ■
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Brais Pinto, o Consello
da Mocidade e a orixe
da UPG:
unha evolución discontinua
Nun período relativamente curto,
isto é, nos últimos cincuenta e na década dos sesenta, Madrid vaise converter nun fervedoiro de galeguidade.
Esta cidade é no período referido un
centro orientador das formulación
políticas que van converter o nacionalismo galego nunha realidade actuante até os nosos días.
Máis aló do Brais Pinto, toca rastrexar naqueles anos madrileños, para
saber do Consello da Mocidade, das
orixes da UPG, do papel dos nacionalistas galegos, agrupados con vascos e
cataláns no Comité das Nacionalidades, no movemento estudantil madrileño ou da Secretaría de Cultura Galega do Club de Amigos da Unesco…
A corrección dunha alternativa
non está na suposta solidez dos seus
fundamentos, senón na utilidade que
estes teñen unha vez sometidos ao
contraste da sociedade e na continuidade e capacidade que teñen de influír no tempo. A realidade e o tempo,
que son teimosos, deron a razón ás
propostas dos nacionalistas galegos
en Madrid, fronte a outras alternativas que só deixaron pouso no xeito de
operar dalgúns dos seus confesionais
por moito que renegaran delas.
O Grupo Brais Pinto, creado en
1958 por estudantes e traballadores
galegos residentes en Madrid, vai ser
unha realidade heteroxénea tanto na
súa composición social como nas
motivacións que levaron á súa incorporación aos seus membros.
Brais Pinto é a expresión dunha
xeración que quer continuar co lega-

do do Partido Galeguista, hipotecado
polos dirixentes de Galaxia. Ao final,
a súa actividade quedou limitada ao
campo cultural onde destaca a posta
en marcha dunha editorial de poesía,
xénero literario que non cubría Galaxia. Ramón Otero Pedraio publicará
nela a súa única antoloxía de poesías
Bocarribeira. Otero Pedraio apadriñou
esta aventura editorial e mantivo relacións cos nacionalistas madrileños
nos anos sucesivos. Este feito non é
unha casualidade, senón que é unha
mostra da incomodidade coa que Ramón Otero Pedraio se atopaba diante
da orientación que os de Galaxia lle
imprimiran ao nacionalismo e do que
dan conta diversos escritos do escritor de Trasalba.
Son moitos os que tenden a estabelecer unha relación causal entre a
desaparición de Brais Pinto e a creación da UPG, considerando Brais Pinto a orixe da UPG. Se ben é certo que
algúns dos membros de Brais Pinto
aparecen na constitución da UPG,
Brais Pinto tivo un papel retardador
na constitución da UPG pola influencia do piñeirismo nalgúns membros
do grupo madrileño.
A orixe do Consello da Mocidade
está na progresiva contestación á inhibición imposta polo piñeirismo, na
práctica política no campo do nacionalismo por parte dos sectores mozos,
no que o grupo de Madrid desempeña
un papel central, nos primeiros contactos sen o cribo de Piñeiro cos nacionalistas exiliados (Soto, Velo, López…) e o papel de coordinación de

Logotipo do grupo Brais Pinto deseñado por
Raimundo Patiño
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Xosé Ramón Ermida Meilán

Antón Moreda, facilitado polo seu traballo como comercial de Galaxia.
O Consello da Mocidade liderado
por Antón Moreda, ex-dirixente das
Mocidades Galeguistas en Bos Aires,
vai agrupar nuns poucos meses máis
de setenta mozos de todo o país arredor dun proxecto que formulaba a recuperación do programa do Partido
Galeguista. Isto prodúcese nun ambiente non exento de tensións polo
peso cualitativo e cuantitativo que
exercían os piñeiristas.
O sete de xaneiro de 1964, nunha
xuntanza celebrada en Lugo, os piñeiristas expulsan do Consello aquelas persoas que contestaban abertamente a política dos reitores de
Galaxia. Entre os expulsados atópanse os nacionalistas de Madrid que remitiran un documento á reunión no
que expoñían as bases sobre as que
se debía articular a organización.
A ruptura do Consello, mitificada
en exceso, non fai máis do que pór en
evidencia a existencia de dúas posición
contrapostas: por unha banda, o proxecto de Galaxia que pretendía limitar a
actuación do galeguismo ao campo cultural con certo bafo da filosofía alemá
máis reaccionaria; pola outra, o proxecto histórico do nacionalismo galego
sistematizado no Sempre en Galiza e anovado cos folgos das loitas de liberación
nacional que se vivían nos países en
proceso de descolonización.
A morte do Consello vai acelerar diferentes contactos no primeiro semestre do 1964 entre os seus expulsados e
representantes do piñeirismo co fin de
analizar as saídas á nova situación creada. En xuño de 1964, coincidindo cunha visita de Xosé Luís Méndez Ferrín a
Madrid por mor dunhas oposicións a
cátedra, redáctanse os dez puntos da
UPG nunha xuntanza na que participan
María Xosé Queizán, Xosé Antonio Arxona, Xosé Luís Méndez Ferrín, Raimundo Patiño e Bautista Álvarez.
O grupo madrileño da UPG terá unha importancia cualitativa e cuantitativa central nos primeiros anos da organización. Na década dos sesenta
representaba, tal como dá conta Har-
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Madrid, 1958. De esquerda a dereita,
Fernández Ferreiro, Otero Pedraio,
Bernardino Graña, César Arias e un directivo
do Centro Galego de Madrid. Abaixo,
Bautista Álvarez, Méndez Ferrín, Raimundo
Patiño e outro membro do Centro Galego

munt Heine, a metade da organización.
Tamén na correspondencia dos grupos
de América se preguntaba pola opinión
de Madrid que Luís Soto e Celso Emilio
Ferreiro singularizaba en Bautista Álvarez. A UPG madrileña encargarase do
reparto da propaganda contra o encoro
de Castrelo de Miño; conseguirá os fondos, coa axuda de Luís Seoane, para
mercar a primeira multicopista; preparará a edición do número da revista Signo, dedicado a Galiza en 1966; colaborará na edición do Galicia Hoy de Ruedo
Ibérico; editará os primeiros autocolantes da UPG baixo o lema ‘Viva Galiza
Ceibe e Socialista’; e encargarase da organización do primeiro Día da Patria
Galega, o de 1968.
Unha vez constituída a UPG, os
nacionalistas galegos que viñan desenvolvendo a súa actividade cultural
no Centro Galego de Madrid foron expulsados, baixo a acusación de que
as súas actividades encubrían propaganda política. Os nacionalistas galegos en Madrid comezan a súa actividade no Club de Amigos da Unesco
onde se constituíu o Secretariado de
Cultura Galega.
O Club vai desenvolver un importante labor na creación de consciencia nacional entre os galegos residentes en Madrid, principalmente entre o

estudantado, onde tomarán contacto
con Galiza algúns destacados dirixentes –no futuro– do nacionalismo, como Lois Diéguez, Pilar Allegue ou Vicente Vázquez. O Secretariado de
Cultura Galega, cuxo mundo e actividades están ambientadas en parte no
romance A torre de Babel de Lois Diéguez, verá clausuradas as súas actividades no local de Tirso de Molina, as
aulas de historia de Galiza ou de lingua impartidas por Ben-Cho-Shey.

O Secretariado de Cultura Galega
non permaneceu á marxe dos debates sociais e políticos do país. Aí está
a Carta ao Cardeal, bispos e cregos
de Galiza, de enorme difusión, que
aparece descontextualizada nunha
exposición sobre o 68 compostelán
para maior gloria da confusión á que
é tan dado este país.
Quixemos aproveitar o cincuentenario da constitución do grupo Brais
Pinto para facer unha achega sobre o
papel que desenvolveron os galegos
residentes en Madrid no proceso de
conformación do nacionalismo contemporáneo. Trátase dunha contribución decisiva, ben no plano doutrinal,
ben no plano organizativo, pero tamén no actuar político. A realidade
que é hoxe o nacionalismo sería unha cousa diferente no seu nivel de introdución social e na súa fisionomía
ideolóxica sen a achega do grupo
Brais Pinto.
Xa que logo pretendemos facer
presente unha parte substantiva da
nosa historia, cos seus debates e os
seus fitos e introducir claves que nos
permitan coñecer e comprender o período, na perspectiva de presentar
unha realidade non deformada que
non deixe portas abertas á mitificación e á manipulación ■

INFORMACIÓN SOBRE ALGÚNS DOS DOCUMENTOS QUE SE REPRODUCEN

_ Analfabetos gabanciosos.1962. Vieiros. México. Ben-Cho-Shey, pseudónimo de Xosé
Ramón Fernández-Oxea, nacionalista ourensán, membro das Irmandades da Fala, militante do Partido Galeguista, partido que presidía en Lugo en 1936 o que provocou o seu
desterro fóra de Galiza. Amigo de Otero e de Castelao, participou activamente de todas
as actividades nacionalistas en Madrid, primeiramente do fato Castelao, despois de Brais
Pinto e posteriormente do Club de Amigos da Unesco. É autor dunha importante obra xornalística así como de importantes traballos etnográficos.
_ Constitución da Unión do Povo Galego. Este texto foi publicado no Terra e Tempo nº 5 e
elaborado por Bautista Álvarez, Raimundo Patiño e Xosé Antonio Arxona.
_ Lembranza madrileña de Ben-Cho-Shey. Este texto da autoría de Juan Soto aparece
reproducido no libro Escolma posible de Ben-Cho-Shey, publicado por Edicións do Castro en 1977.
_ Carta circular ó Cardeal, Bispos e Cregos de Galicia. Este texto foi difundido polo Seminario de Cultura Galega do Club de Amigos da UNESCO DE Madrid, redactado por
Bautista Álvarez e publicado por Cuadernos para el Diálogo en xullo de 1967.
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Tempos de iniciación

Ilustración de Xabier Pousa, pintor vinculado ao ambiente madrileño, publicada na revista Vieiros

Eran tempos moi diferentes, aqueles dos anos 1965-1970. Franco mataba pombas cada día, e Fraga tachaba
os nosos primeiros versos, a gaña de
liberdade, o desexo de expresarse á
luz do día. Pero nós, ao inicio, eramos
puros, inocentes, sen consciencia aínda do que estaba a ocorrer. Estudabamos en Madrid, simplemente, cos
ollos moi abertos para pillar tanta sorpresa: descubrir un acento estraño,
outro idioma que non casaba co que
ouviamos en Monforte, a burla contra
os “gallegos”, desprezos... e fronte a isto, as primeiras rebeldías xa por instinto. Na Escola Técnica, os galegos
dividímonos en dous grupos: os que
se sometían ás burlas dos españois, e
os que as enfrontamos. A nos acabaron respectándonos. A fin dos outros
resultou cruel. Mais eles sementaran a
súa dependencia.
E un día topamos nos taboleiros
da Escola chamadas para asistir a
clases de Historia, Literatura, Lingua
e outras materias relacionadas con
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Galiza. Aló fomos. A cita era nun edifico da praza de Tirso de Molina, sede
do Club de Amigos da Unesco. Coñecemos Ben-Cho-Sei, Bautista Álvarez, Reimundo Patiño, Ramón de Valenzuela... Foi un descubrimento. De
súpeto, caíanos sobre a consciencia o
noso País, a nación que non coñeciamos. Un libro perigoso: Sempre en
Galiza. E ese nome ao que desde
aquela sempre acudimos: Castelao.
Gustounos o verbo de Bautista Álvarez, culto, brillante, apaixonado. Intuíamos unha guerra soterrada cos
do PC, mais non tiñamos aínda claves para comprendela. Despois, en
Lugo, nos anos 70, para introducir a
idea nacionalista, tivemos que combater a outra, moi españolizada, claramente incompatíbel. Actos, festas,
mañás dos domingos por Tirso de
Molina, o Club de Amigos da Unesco
e o Rastro onde descubriamos tamén
libros secretos e novas sensacións.
Con nos apareceron outros nomes:
Pilar Allegue, Vicente Vázquez Dié-

Lois Diéguez Vázquez

guez, os irmáns Cuña Novás... un
grupo vasco moi activo, e de esguello, ao final, Xabier Alcalá e até Andrés do Barro. Pasamos moitas tardes dos domingos na casa do pintor
Reimundo Patiño, mirando como ían
xurdindo aqueles cadros e gravados
de perfís negros e brochazos. Pasamos moitas horas con Bautista Álvarez no Breogán, un bar que estaba
nunha rúa que daba á Praza de España. E os días de lecer convertéronse
xa nunha camaradaría con nova xente: Xabier Pousa, a muller del, Carmela, a Cuqui, que era a Natalia Escrig, de pai catalán republicano, a
Carmiña de Cangas que nos levou á
primeira manifestación da nosa vida
(nunca pasara tanto medo). Foron
anos felices, e agora lembrámolos
coa asa azul que deixa sempre a vida
doce. Pensabamos máis nas sorpresas que nos deparaban os días, ou na
aventura dos espazos onde nos perdiamos, que na inquedanza estritamente política. Como debía ser nuns
mozos e mozas moi vitais.
Cando xa rematabamos a carreira, arredor do ano 1969, a idea nacionalista colleu máis definición. Patiño, Bautista, propuxéronnos entrar
na UPG e aceptamos sen saber exactamente como era. A clandestinidade
non permitía os datos. E coa entrada
na UPG e a volta a esta Terra naceu
unha vida nova. As pezas da sociedade, as nosas, encaixaron nos seus correspondentes ocos. E a nosa primeira novela tomou corpo de realidades,
nostalxias e certas fantasías: A torre
de Babel. A relectura de hoxe fainos
sorrir con nostalxia, porque atopamos nela grandes ollos de inocencia
e inxenuidade. Mais ten outro interese: descúbrenos aqueles anos sesenta nos que nos formamos, o encontro
da patria precisamente na metrópole
que a negaba. E, sobre todo, súbitas
interpretacións para comprender
mellor a nosa historia, tanto no individual como no colectivo. Aqueles
anos fixeron o presente. E esperamos que non nolos borren ou silencien no futuro ■
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EXTRACTO DA NOVELA “A TORRE
DE BABEL” LOIS DIÉGUEZ
(Editorial Galaxia, 1968). (Páx. 261-265)
(…)
Ás once da mañá, Daniel abríu os
ollos. Outra vez o sentir, o pensar, o loitar… Facía calor. Os pés, as maos, a cara, notábaos como fervendo, un calor
pegañento que lle producía certo nerviosismo. No lavabo, a auga agarimouno e sentíuse distinto. Ainda lle quedaba meia hora pra amañarse, almorzar e
chegarse ó club, onde o agardaban.
–¿Queres vir a unha misa ó aire libre? É de galegos.
Xesús, anque esperto, preferiu
non respostar, e Daniel deixouno.
Mentras pasaba a máquina de afeitar polas meixelas, pensóu nas cousas

do club. Elías i os demáis querían celebrar o día das Letras Galegas con
conversas e conferencias. Pra esto precisábase un local, i o club seguía pechado pola autoridade. O día dazasete
xa pasara e agardaron ó domingo por
si ocurría un milagro, cousa que non
chegóu. Elías puxérase algo tristeiro.
–Ise é o día grande da Literatura
Galega, e quero orgaizar algo tamén
grande -decía-, pero anque nelo puxera todas as suas forzas, non puido
acadar ren. Gran home, iste Elías.
Traballdor incansábel pero algo… A
xusticia, no seu maxim, era algo distinto, o que ollaba decote. E loitaba
pra acadala.
–Pois, sexa como sexa, hai que
celebrar ise día.

Agora comentábase con preparar
algo bon pra aquil domingo de maio.
Madrid estaba en festas. O nome de
San Isidro pasaba de boca en boca.
Nestes festexos había de todo. As casas rexionales xuntáronse pra ofrecerlle á vila de Madrid mostras representativas dos seus costumes. Aquil
domingo, tocáballe ó Centro Galego
de Madrid. Prá unha da tarde estaba
anunciada a primeira aituación: unha
misa de campaña.
Chegóu ó club algo máis tarde da
hora sinalada. Agardaban con Elías
cinco rapaces máis.
–¿Qué che parecen as copias?
Onte quedámonos deica moi tarde,
pasándoas á multicopista.
Tiñan moitas. Era a misa en galego que ocupaba tres folios.
–Está ben. O que preparamos
tenme cheo de emoción.
Repartimos entre os seis. Cada
ún colléu unha morea delas que gardaron entre as follas dun xornal.
Colleron o metro en Tirso de Molina. Dende a Praza de España non
tardaron en chegar ós Viveiros nunhos coches que estaban alí escrusivamente para levar á xente á romería.
Caía o sol con toda carraxe. Toda
a xente vestía xa roupa de vrao. O ceo
amosábase compretamente azul, sin
unha nube que refrescara o aire da
mañá. Antes de entrar, tiveron que
pasar por taquilla. “Socios, cinco pesetas. No socios, diez“.
O lugar que escolleron prá romería era verdadeiramente fermoso.
Moitas albres, chouplos, sobre todo,
e negrillos, í herba que cubría o chao.
–Parece que estamos en Galicia
–dixo Daniel.
–Nembargantes, nada menos certo. Eiquí en Madrid, saben engañar
con calqueira cousa.
Ante dous negrillos outos, estaba
instalado o altar onde se celebraría a
misa. Os negrillos daban unha sombra que se agradecía, i a xente que
iba entrando deixábase ficar ali, agardando que comezase a misa.
Elías i os outros rapaces empezaron a espallar entre a xente coñecida, as
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follas que traían. Tódolos amigos do
club se xuntaron aquela mañá. Daniel
tiña o libriño no que cada domingo leía
a súa misa en galego, Para il, polo tanto, a cousa era nova. Algúns ollaban as
follas curioseando. Adevertíu que se
atopaban nervosos. As maos súas tremaban. ¿Por qué?, perguntouse Daniel.
I analizou a situación. Por alí andaban
algúns “grises”, ollandoo todo. Alguhas
verbas que se ouviron, inquedas, i o cadro dos policías foi o culpábel do nervosismo. Pero, ¿qué podían facer? A
Daniel non lle importaba. Era a súa língoa. Sentiaa moi fonda e arriscaríase
para que, anque fora por unha soia vez,
nun aito oficial, bailara fachendosa polos ventos da capital.
Chegaron os dous cregos i empezaron a preparar o altar. Os direitivos
subiron á banda do altar. O Presidente do Centro Galego sentouse no sitio
de honor. A mao esquerda a agrupación “Rosalía de Castro”, poñendo no
ambente esas notas ledas que dán as
córes dos traxes rexionales galegos.
Chamaron cunha campaiña. O cura rematóu de poñerse as vestiduras
sagradas. O seu compañeiro chegouse ó micrófono dende o que dirixía a
misa axudado polos fieles.
Os rapaces do club colocáronse ó
pé do altar, nos primeiros postos. Fíxose un gran silencio i o cura deixóu
sair a súas verbas cun tremor canso:
–En el nombre del Padre, del Hijo
y…
Elías berróu canto máis puido. Os
demáis tamén o fixeron, i aquelas voces en minoría, que empezaron con
forza a recitar en castelán, foron pouco a pouco engolidas polo galego. O
cura que dirixía a misa calou de súpeto, para asegurarse de que ouvira
ben. A súa face trocouse de varias vegadas. Abríu os ollos fortemente, incrédulo. Voltóu a aguzar o ouvido.
Era certo, aquela xente respostaba no
seu idioma. Por unhos minutos quedóu calado, sin saber cómo seguir.
Pero as voces firmes daquelas xuventudes, voltárono á realidade. Agora
falaba con menos forza. A súa espreisión era de medo.
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Ó lado do presidente, un home
leía tamén pola folla que lle deran.
Algunhas persoas ollaban fixamente a aquiles rapaces, cada un cun
papel branco nas maos. Pouco despóis, a maoir parte da xente respostaba na súa língoa.
Detrás de Daniel, un amigo seu
berraba tamén como Elías, outo, con
seguranza. Na confesión do celebrante, as voces non soaron xuntas como
deberan. Un fato de mozos finóu antes, de xeito que os restantes, capitaneados por Elías, seguiron recitando
durante unhos minutos.
Despois do Evanxelio, o cura preparouse para botar o sermón. Empezóu lembrando a pasaxe de Cristo.
Seguíu coas recomendacións que
mandaba o seu ensino…
–“La Iglesia de Cristo es Universal. Está esparcida por todo el mundo. Tanto en la India, como en la China, como en América, como en
España y como en Galicia, sigue siendo la misma. Ella quiere la paz. Ella
lucha por la verdad, en todos los sitios ha de ser igual”
A santa misa seguiu o seu decurso.
Nises intres en que todos os asistentes
están calados atendendo os movimentos e rezos do celebrante, o crego daba
algúnhos consellos de moral. Pero a
medida que pasaba o tempo, a súa voz
cambiaba de tono. Todos adevertían
que estaba inquedado, fora de sí. I as
verbas dos rapaces seguían enchendo
o silencio i a súa inquedanza.
Antes da comunión, dixo:
–“Es el momento más importante
de la misa para aquel que quiere recibir a Cristo. Los pecados han sido borrados. Acordaros de que por un venial
que se cometa, habrá de purgarlo en
el cielo…, perdón, en el purgatorio. Y
es muy fácil cometer un pecado venial.
A la Santa Comunión, pues, tendremos que ir limpios de toda mancha”.
Daniel sorría, e sentíu os ollos do
crego cravados na súa face. Sentía como unha mágoa polo comportamento daquil ministro. ¿Era tan difícil facerse cárrego dunha loita que tarde
ou cedo acabaría por vencer? ¿Por

qué tería aquil home dúbidas que se
lían nos seus ollos fuxidíos?
Ó rematar o Santo Sacrifício sentiuse ledo. Xuntáronse todos a comentar. Agora non se ollaba ningún “gris”.
-¿Fixacheste na cara do cura? É
galego, como nós, debía estar tremando…
Elías case choutaba de contento.
–Saíunos todo moi ben. A xente
sabe respostar.
A agrupación “Rosalía de Castro”
cantú algunhas cancións. O soído da
gaita voóu entre os presentes. Cada
minuto chegaba máis xente que se
sentaba á sombra das albres. Na procesión, tiraron unha chea de foguetes.
O Apóstolo Santiago sorría dende o
seu pedestal que levaban catro mozos.
–Ise estoupou en galego –dixo ún
ollando pró ceo.
Os postos das pulpeiras aliñábanse tamén ás sombras dos chouplos. O seu cheiro espallábase por tódolos currunchos. As poucas mesas
de táboa que bordexaban o campo da
festa, estaban compretamente cheas
de homes e mulleres.
–Soio falta pechalos ollos e pensar na nosa Terra. Esto está tan ben
organizado que case non se distingue.
Os mantos i as comidas empezaron a aparecer sobre a herba, á sombra producida por calqueira ouxeto.
As mulleres preparaban o que pouco
despóis iría medrar o contento de todos. O viño empezaba xa a correr, i os
cánticos saían con forza e con paixón.
Chegaba o intre das lembranzas, da
señardá. Os ollos, algús ollos, ficaban
quedos, fixos nun punto calqueira,
mentras as voces subían deica pegar
coas ponlas dos chouplos.
Daniel deu unha volta pra ollalo
todo na compaña dos seus amigos que
seguían contando as miudencias da
misa. Perguntábase si sería millor quedarse a xantar con todos iles ou marcharse á pensión, xa que non avisara.
Pero dous rapaces dixeron que se
iban prá súa casa, e íl determiñou tamén facer o mesmo. Non había mozas,
polo que se maxinóu que chegaría ise
intre inevitábel do aburrimento (…) ■
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Carlos Velo

Meus ben queridos mozos:
Arias, Patiño, Graña, Ferrín, Lourenzo, Gallego, Cribeiro, Ferreiro,
Barreiro… euforia saudosa dos nomes labregos. Cando lemos pola radio no México os vosos poemas, parésceme escoitar ao fondó, a múseca
dos canteiros de Sande, os abisouros de Novelle, as pescantinas de
Salvaterra, ios teares de Lobeira,
sinto tamén ós cheiros das apóufigas na Alfamada, os berberechos de
Ortigueira, as froumas orballadas de
Cartelle io viño a ferver na Cuqueira.
Toponimias esvaidas na imaxe, teñen agora gosto de pan centeo
quente, filloas de sangue de porco,
cachucha fria e sardiñas asadas na
lareira da miña nai. Sodes as voces
novas que ispertan os meus sensos
de aquil tempo ditoso, que endexamais ben quixen deica perdelo.
Eiquí, dende as lonxanas Américas sabiamos dos manifestos e concursos poéticos que tendes feito.
Mais tivo que chegar o infatigabre
amigo Lois Soto, do seu viaxe pola
Terra, co galo de primeiro número de
VIEIROS, prá que trouxese os cinco libros da vosa coleición e un retrato
garimosamente platicado coma soilo
il na sua pasión sabe faguelo, de cada un dos “Brais Pinto” prá que entón
sentísemos a ledicia do voso esistir a
emoción infinda do recontro cunha
mocedade que a Galiza tiña que parir
ou senón morrer.
Si. Ei estades “Brais Pinto”. Cravados en Madrí. Onde van os afiadores
denantes de percorrer o mundo. On-

Carta ao fato
“Brais Pinto”
de hai que loitar e alcender fogueiras.
Ei estades co voso maioral César
Arias, loxístico férreo, executivo, como é preciso ser nistes tempos. Sabemos por Soto como Arias mantén
intransixente a galeguidade indecrinábel do faio. Eisí ficará como un espello nídio pras mocedades galegas,
das Hespañas e da emigración. Para
il vai, dende México, unha aperta de
irmandade na mesma espranza, polo
mesmo porvir.
BOCARRIBEIRA, alicerce da coleición “Brais Pinto”, tróuxonos poemas de Don Ramón Otero Pedrayo,
pra ler e gardar pra sempre no curazón. Amoeiro, Peraño, Martiñá e
Quinteiro, paraxes de Arrieiro na Terra dos meus abós. Metereoloxía poética, etnografía romántica, xeórxica
xeografía do noso mestre ourensán
inesquencíbel, sempre guieiro da
mocedade, exempro de fidalguía,
que avencella sen dúbrida dúas xeneracións: nós os de NOS e vos os
de BRAIS. Cá terrra dos chaos de
Trasalba, manteña por moitos anos
a meirande señor.
POEMA DO HOME QUE QUIXO
VIVIR de Bernardino Graña, está
cheo de vida, no seu canto popular,
friada desfeita, hai celme dos trovadores sobor do limpo cristal rosalino. Anguria da mocedade dia… os
mundos. Infinda espranza que atopa
un berro cósmico, un vieiro coleitivo. Adiante Graña. As portas do silenzo xa están abertas.
A NOITE de Xosé Fernández Ferreiro, abraianos coa sua luz. Osiánico, céltigo, pondalián ergue o esprito
pola sensualidade. Fusco da prosa,
lusco do verso, imaxes cinemáticas
en perfeita continuidá emocional. Ertí (Galiza), asoballada na Noite (Historia), por un vello (?), saiú das rexas
mans de Ferreiro, feita muller, virxe
nai dunha nova terra, chea de mozos
novos, que xa se aprestan en sete
bandeiras a pelexar escontra de Hocus, nas serras da lúa.
O QUE SE FOI PERDENDO de
Ramón Lourenzo, é o que imos
guiando? Co iste cántico preto, pe-

che, onde se fura i esgarbella as dúbidas, angurias e soidades que aferrolan os galegos na sua pauliña. Sí,
poderás vencer, Ramón Lourenzo.
Fálanos, síguenos falando dende a
soma da noite. Eiquí escoitamos a
tua teima sen acougo o teu ouveo
infatigabre, pois xa se albiscan faíscas dun Fogo Novo.
ACOITELANDO NA ESPERA. Xosé Alexandre Cribeiro non perde o
tempo. A sua Galiza é muller, desespranza, sangue, terra e beizos. Cineasta ben ourentado, fai o inventario
dos encuadres con paixón e door. A
tua lúcida eispreisión chega até os
que, tamén coma ti Alexandre, agardamos loitando por aquela mañán
na que xuntos faremos, pros homes
do mundo, imaxes policromas da
Nosa Nai.
O trisquele do “Brais Pinto” é un
pano viñota de volta do vira, ou a pedra lucente dun afiador de Nogueira
de Ramuín . E povo. Nos seus tecidos, ou nos seus brilos desintégrase
a grafía romántica, polo arte novode
Reimundo Patiño. Os teus valentes
deseños, xunto cos de Alfonso Gallego botarán aturuxos de coor en VIEIROS, resoando nos sete mares.
Benqueridos rapaces, sabedes
que dende ista bocarribeira oceánica,aqueles homes que quixeron vivir
na liberdá, prá quenes todos mse foi
perddendo na noite, fican agora acoitelados na espera, agardando nas cidades das gaivotas o paso das baandeiras neboentas?.
Sabedes cecais, que estes vellos
afiadores que vos lén, endexamais
enterraron as afiadas fouces? Matinades vós, cantos anos levamos outeando pro ourizonte, uliscando o
ve…? Das queimadas, prá botar o
mar as dornas, cos nosos fillos e
netos, rumbo as apertas dos irmáns?
Coidamos que si, sigamos pois
para diante, deica atopar a ditosa encrucillada.
De cote voso amigo.
México, 1962 ■
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Analfabetos
gabanciosos
Chámase analfabeto aquel que
non sabe lere nin escribire e, polo xeral, aplícase iste calificativo os que
non manexan a lectura nin a escritura
do propio idioma, do idioma nativo.
Porque, fora de ahí, todos somos
analfabetos dos idiomas alleos e, sinón todos e de todos, sí, polo menos
dos máis diles.
Claro está que si ben é unha proba de cultura e de silencioso poseer
cantos mais idiomas extranxeiros se
podia, no é, pola contra, mágoa algunha o non saber mais que o propio
idioma. O que sí constitue unha grandísima vergoña i é causa incruso de
menosprecio por parte dos mais para
o analfabeto é non saber expresar
gráficamente na sua língoa.
Por esta razón a xente precura
en todo o mundo, saber lere e mais
escribire ben e sin fallas de ortografía a língoa materna pra non sere
considerado como un home inferior
ou como unha besta polos seus
conciudadáns.

Xosé Ramón Fernández – Oxea
(Ben–Cho–Shey)

Ken Keirades (Manuel García Barros) e
Ben-Cho-Shey, dous galeguistas da preguerra
que conectaron coas novas xeracións
nacionalistas

Boeno, eso de todo o mundo…A
regla xeral é esa: que todos seipan falare, ler e mais escribire escorreitamente a lingoaxe da sua terra, a língoa que mamou desque naceu.
Todos, menos os galegos e que se
salve o que podia. Pois o certo é que
o que en calquer país civilizado sería
un baldón pra unha persoa meianamente culta, trócase nun motivo de
orgullo entre certos galegos e a maioría diles gábanse de non saberen ler
nin escribire e nin xiquera enxerguere
a sua língoa vernácula.
A cousa parecerá paradóxica ou,
si se quer, monstruosa. Pero a realiade é que en calqueira intre se pode
atopar con un Doctor universitario,
que presuma de saber tailandés, poño por caso, e que, sin o menor escrúpule lle diga a un: “Pues yo no le
entiendo el gallego, ¿sabe?. Afirmación mintireira e gabanciosa, porque
na realiadae enteder, enténdeo.
E o mais tremendo do caso é que
istes mesmos señores, donas e doni106 terra e tempo xaneiro-xuño 2008

ñas, que se gaban de non saberen o
galego, ofenderíanse terriblemente si
se dubidase dos seus coñecemmentos de francés ou calquer outro idioma extranxeiro, anque o falen con
moito tarballiño e “comme une vache
espagnole”, si é que o falan. Pero, eso
si, presumir presumen de políglotas e
logo fallan pola base.
No fondo deste problema hai un
complexo de inferioridade, que levan consigo moitos galegos, e unha
cuestión crematística: o saber galego non produce cartos. Aun distes
tales, que me dixo unha vez que non
enxerguía o galego que escribimos
nós, contesteille: “Si nise galego,
que dis, que non enxergues, che escribiran unha credencial de vinte mil
pesetas, ¿a que o enxerguerías”?
Vaia se enxerguería, anque fose escrita en chino.
Hai que di que é patriótico falar
en castelán, como se os dous idiomas non fosen compatibles, pois da
a casualidade, que os galegos mais
cultos son os bilingües, entre outras
razóns por aquelo que dixo o emperador Carlos I de que o home é tantas veces máis home cantos mais
idiomas domine. Pero istes paxaros
son os que a hora da invasión yanky
se dan presa a deprender o inglés
para gañar máis cartos e os que non
se avergoñan de poñer nas portas e
nos escaparates das suas tendas letreiros en inglés despoixas de tanto
falar de patriotismo.
Velaí unha tristeira condición de
moitos galegos: a de arrenegar da
sua fala e gabarse de a non saber,
sen se decatar de que os alleos que
lle escoiten tal afirmación formarán
un mal xuizo diles e pensarán que
son como se arrenegan da sua nai. E
os que se avergoñean e renegan da
que lles deu o ser teñen un nome
moi enxebre que, si foi dabondo
usado polos clásicos españoles,
non quero poñelo eiquí pra non
sentar praza de tremendista. E
abonda.
Madrí, 1962 ■
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Terra e Tempo nº 5 (ano 1966)

En novembre de 1963 foi redactado o documento que se pode considerar o verdadeiro escrito fundacional da UPG. Foi declarado nulo cando
os seus promotores ingresaron no
“Consello da Mocedade”. O seu esprito foi recollido no “Programa Mínimo”, de xuño de 1964. Cosideramos
de interes pra os leitores a transcripción dos seus pasaxes que conservan
actualidade e non foron anulados por
resolucións posteriores.

Constitución da Unión
do Pobo Galego
FUNDAMENTO. Galiza ten o dereito
que lle compre a toda nación de que
a sua nacionalidade seña recoñecida.
Nas aituais circunstancias da Penínsoa, Galiza está chamada a desaparecer si non se leva a cabo a aición direita que os tempos esixen pra
o seu salvamento.
A Historia ten demostrado dabondo que a emancipación de Galiza
non pode ser deixada nas mans das
clases capitalistas, que no mellor dos

casos non acadarían máis que unha
Galiza nacional pola forma e burguesa polo seu contido.
Tal Galiza non sería buscada polo
capitalismo ne máis pra esplotala direita ou indireitamente. A esperiencia indícanos, amáis, que a burguesía sempre estará disposta a traicionar a Galiza
i emtregala ó primeiro que chegue, con
tal de que isto permita calquer xeito de
esplotación do pobo galego.
Non se pode matinar, xa que logo
unha Galiza ceibe si a sua liberación
non está baseada nas arelas do pobo,
isto é, das clases traballadoras. E
tampouco se pode matinar nun pobo
galego entanto a patria siga escrava.
A loita emancipadora do pobo galego compre, polo dito, que se faga
contra as forzas, de dentro e de fora de
Galiza, que descoñezan a sua nacionalidade ou coiden impedir que as clases traballdoras conquiran o poder.
FINS
1. Peninsoares:
a. O recoñecemento de todas as nacionalidades da Penínsoa Pirenaica.
b. A estrolturación de taes nacionalidades nunha unión federativa peninsoar.
c. O paso do poder ás mans dos pobos dos diversos países peninsoares.
2. Nacionaes: A emnacipación do pobo
galego –labregos, obreiros, mariñeiros- e a sua toma de poder por meio
dunha Galiza liberada e ceibe dentro
da unión federativista peninsoar.
COMPOSICIÓN. A Unión do Pobo Galego fica aberta a todo partido, agrupamento ou individuo galegos que recoñezan os fundamentos i estean
dispostos a loitar polos seus fins.
Namentres dure a Unión do Pobo
Galego, os partidos, agrupamentos
ou individuos comprométense á máis
estreita colaboración poñendo os
programas, plans e tácticas da Unión
por riba dos programas, plans e tácticas particulares.
Continuan outros seis apartados
que versan encol do “ ingreso”, “orgaización”, “misión dos orgaísmos”, “disciplina”, “disolución” e “reforma da constitución” (…) ■
xaneiro-xuño 2008 terra e tempo 107
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Lembranza madrileña
de Ben-Cho-Shey
Pasaron dez ou doce anos. BenCho-Shey daba clases de galego todos
os domingos pola mañá no “Club de
Amigos de la UNESCO”, instalado no
primeiro piso da madrileña praza de
Tirso de Molina. Daquel entón saiuron
moitas cousas. Por exemplo, unha
multicopiada “Carta ao Cardenal, bispos e cregos de Galicia” sobre a necesidade de empregar o galego na liturxia. Creo lembrar que o seu principal
artífice e redactor fora Bautista Álarez.
Sairon tamén panfletos, manifestos e
os primeiros auto-colantes que convertiron a moitas cidades do noso país
nun Viva Galicia (ou dicían “Galiza”?).
ceibe e socialista. Ninguén podía negar
que por aquí hai que rastrexar os comezos da U.P.G (Dicíase entón “upegué”, non “upegá”) e do seu boletín
“Terra e Tempo”, cuxo primeiro número
saíu en 1965. A Ferrín xugabao o T.O.P.
Era a primeira vez que nas Salesas se
pronunciaban, de xeito oficial e acusatorio, as siglas U.P.G. Polo mesmo banquiño pasaba, cunhas semanas de diferenza, Alberto Mínguez, acusado de
propaganda ilegal en virtude da difusión clandestina en España do libro “O
pensamento político de Castelao”, do
que el era antólogo e prologuista. Defendera a Míguez, o avogado vigués Valentín Paz Andrade.
Raimundo Patiño expuxera á consideración pública a súa teoría plástica do politexturalismo. Vivía nunha
rúa do Paseo de Extremadura na que
faciamos longas tertulias dominicais
os seus amigos do Club de la UNESCO. Tanto como Patiño –mais tan diferente a como Patiño- pintaba Xavier Pousa. Alexandre Cribeiro cara
facía máis versos que películas. Lois
Diéguez e Vicente Vázquez Diéguez
–que todavía non casara con Pilar
Allegue- escribía novelas. Madrid estaba tomado por Galiza.
“Brais Pinto” –hai que buscar a súa
orixe na Asociación de la Prensa de Vigo, cousa que non moita xente sabexa case non era. Non se falaba todavía
de “nacionalistas” e “sucursalistas”,
pero as vinculacións políticas comezaban a separar a uns e a outros. Novo108 terra e tempo xaneiro-xuño 2008

Juan Soto

Fragmento do cadro “Castrelo de Miño”. Cadro pintado por Raimundo Patiño no 1968, técnica mixta
sobre contrachapado

neyra atopara un pequeno traballo en
televisión: o seu programa “ Poesía en
Compostela” pechaba as emisións do
día. Por aquela época fixemos un “Signo” –o semanario dirixíao Rafael González e pechouno Fraga- adicado a Galiza. Saíu un par de días antes do
tristemente célebre referendo do 66.
“La juventud dialogará en serio”, titularamos a obrigada editorial sobre o
tema. Andaba por Madrid un rapaz lucense Xan Teixeiro Conde, que meses
despois ía ser xulgado no consello de
guerra sumarísimo. Todavía cumpre
condena no penal de Xaén (e a progresía sen se enterar). Da oscurantista
Universidade española botaran a Tierno (que era amiguete de Soares), Aranguren, Montero Díaz (un dos tres niños
bonitos de El Ferrol, xunto con Torres
Ballester e Carvalho Calero) e García
Calvo. “Todo lo que esperas no lo verás” escribía poucos anos o entón catedrático de latín da Complutense,
nunha confesión de escepticismo ben
distante da euforia optimista daquela

época. Alí, na misma Complutense,
nunha confesión de escepticismo ben
distante da euforia optimista daquela
época. Alí, na mesma Complutense,
cantaba Raimón antes de enmudecer
até o postfranquismo. Cando se inauguraba a Feira do Libro –primeiro en
Recoletos e despois no Retiro- vendiamos o fondo bibliográfico de “Galaxia”
(non había moito máis do que botar
man), nunha caseta pequena que rexentaba Ben-Cho-Shey.
Si, detrás de todos aqueles días,
animando aquela Galiza desterrrada en
Madrid, sempre estaba Ben-Cho-Shey.
Pola súa casa da Rúa Martín de los
Heros pasamos todos os galegos que
soñabamos –vana ilusión tantas veces– en converter o noso vocerío iracundo e folclórico nun compromiso
eficaz para o noso país. Detrás de Galiza estivo sempre Ben-Cho-Shey. Os
que puidemos aprender del tantos sacrificios, sentímonos agora irremediábelmente frustrados, pero entrañabelmente agradecidos ■
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Seminario de Cultura Galega do
Club de Amigos da UNESCO de
Madrid

Vai xa pra dous anos que Castela,
Euzkadi e Cataluña, seguindo as normas do Concilio Vaticano II, puxeron
a Liturxia nas súas respeitivas língoas vernáculas. Galicia, apesares de
contar cun idioma de seu, no que se
espresa habitualmente a mor parte
do Pobo, sigue esquecida niste senso
por os representantes da Eirexa. A
nosa fala no acadou o canto que lle
está reservado no altar e no púlpito.
Dende fai séculos, por unha conduta que non queremos acusar agora
de tencioada, o galego foi recuando
pouco a pouco ante o castelán na difusión da doutrina cristián. Foi proscrito na predicación e perseguido nos
Seminarios. Perseguido, nas casas de
formación relixosa, non somentes
descoidando o seu enseño senón incluso, chegando a inculpar o emprego do mesmo na conversa familiar
dos alumnos coas propias sanciós
dunha falta grave de discipriña.
Verdadeiramente, contra a nosa
vontade, temos que sentirnos doídos
ante esta triste realidade. Coidamos
xustificado o noso resentimento sin
que sexa preciso insistir na enumeración de feitos que firen a dinidade do
noso Pobo. Como galegos que levamos o peito aceso no amor da Terra,
vémonos na obriga de pedir á Eirexa
de Galicia unha conduta máis en consonancia coas correntes que arestora
alentan no cristianismo conciliar.
Por eso, o SEMINARIO DA CULTURA GALEGA, departamento do
CLUB DE AMIGOS DA UNESCO, decidíu en asamblea, deixar costancia do
problema prantexado na Liturxia, e
dirixirse a todos os cregos de Galicia
en percura de reitificación.
Como membros dun club da
UNESCO, asístenos o dereito e o deber de secundar os esforzos diste Orgaísmo, que se manifesta en apoio
das culturas minoritarias. Iste é o motivo máis importante que nos empuxa
a escribir esta circular. Poderíamos
traer en axuda da nosa postura razós
de tipo teolóxico e pastoral, que sabemos esisten. Pero non queremos
pecar de intrusos invadindo campos

Carta circular
o Cardeal, Bispos e
Cregos de Galicia

Revista editada en Madrid, na que tiveron acollida varios artigos de galegos. Neste número hai un
texto de Bautista Álvarez co título “A eirexa galega aínda fala castelán”, así como colaboracións de
Fernández Ferreiro, José Luís de Dios e Ben-Cho-Shey

alleos á nosa competencia. Somentes
apelamos ó testimonio pontificio e
conciliar dos tempos derradeiros.
Xoan XXIII, na encíclica PACEM IN
TERRIS, dinos que é de xusticia canto

se faga en apoio das língoas e culturas nas minorías nacionaes. Os cregos
deben ser os primeiros intresados na
disfusión desta doutrina. É o seu deber. Desconfiamos de que podan facexaneiro-xuño 2008 terra e tempo 109
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A edición da revista Galicia Hoy (1967), corre
a cargo –baixo pseudónimo– de Seoane e Díaz
Pardo. Nela repásase a Galiza daquel momento,
con varias referencias á UPG e reprodución
de varios dos seus textos

lo se, no seu espallamento, non utilizan o idioma do seu pobo. Por forza
ten que se dar unha rotunda contradición cando, na maneira de difundir
unha doutrina, estáse mancando xa o
esprito da mesma.
O Concilio Vaticano II da un paso
máis adiante, e recomenda o emprego
das lígoas vernáculas non somentes
na predicación, feito que da por descontado, aínda que en Galicia non tivera vixencia dende fai séculos, senon
incluso, como instrumento litúrxico.
Ben nos decatamos do sinificado da
verba “ recomendar “, que val tanto como aconsellar, sin que chegue a prosupoñer unha verdadeira obriga no senso máis estricto da palabra. A
obrigación radica no deber que teñen
todos os cregoss de volver realidade
iste desexo.
Todos sabemos que a Eirexa recomenda a frecoencia de sacramentos,
e teriamos dereito a sospeitar da ortodoxia dalgún representante de
Cristo que fixese caso omiso desta
110 terra e tempo xaneiro-xuño 2008

recomendación, e non loitara por facer chegar ós fieles os enseños do
maxisterio pontificio.
¿Cómo se ten respondido en Galicia a esta chamada do Concilio? ¿ Cál
é a postura dos nosos ecresiásticos?
En Cataluña e Basconia foron os mesmos párrocos os que pasaron á firma
dos seus feigreses istancias en demanda da Liturxia no idioma vernáculo. En
Galicia, non somentes desasistiron ós
fieles nesta tarefa, senón que chegaron
a manifestar unha opinión completamente contraria. Lembremos as declaración no “Faro de Vigo” de moitos cregos galegos.
¿En qué se basea, pois, a súa postura tan desfasada da realidade? En
ocasións chegan a botar mao da falla
de prestixio social da nosa língoa.
Mais esta sería unha postura crasista;
unha postura anticristián. Nembargantes, se podemos presumir un pequeno
vencellamento dos nosos cregos coas
correntes de arestora, teremos que supoñelos enterados do forte rexurdir do

idioma galego como canle de cultura e
de conversa nos meios intelectuales e
universitarios. E, ¿de quén é a mor
parte da culpa dun suposto desprestixio, dunha suposta degradación social, que no queremos negar de que a
houbera? A Eirexa galega, escluíndo
do púlpito a língoa vernácula, foi o
factor máis importante nesta depauperación idiomática. Debe ser ela, entón, a primeira en reivindicala. Aínda
que o Pobo non pedira a galeguización da Liturxia, non habería que esquecer que é vítima dunha concencia
alleada por moitos séculos de colonización idiomática.
Pero foron milleiros de instancias,
xa coleitivas, xa individoaes, as que se
remitiron ó Cardeal de Santiago demandando o comprimento dos mandados conciliares niste senso. Apesares deso, a Eirexa sigue sorda.
Non podemos deixar sin loubanza
a conduta que moitos cregos manteñen en pro do que vimos defendendo.
O número vaise engrosando día a día.
Agardamos que poidan contar axiña co
respaldo dos que aínda non se decataron das responsabilidades que teñen
contraídas coa súa Terra, do mesmo
xeito que agora contan co noso e co da
Eirexa Universal.
Pedimos e supricamos, como galegos e como defensores dos Dereitos
Humans, a galeguización da Liturxia, e
a utilización da língoa propia no espallamento da doutrina cristián. Con esto,
non se faría máis que seguir o exempro
de Xesucristo que fixo as súas predicación, non no idioma oficial -o arameo-,
senón no do seu pobo –o galileo-. Secundaríase o mandado do Esprito Santo que concedeu ós apóstoles o don
das língoas pra que evanxelizaran ó
mundo nas falas dos paíse respeitivos.
Que non se esqueza a Eirexa que
é responsábel diante a historia de
Galicia. Que percure deixar o máis
limpa posíbel a páxina que lle toca
escribir agora, na espranza de que éste redundará principalmente en beneficio da súa misión.
Madrid, Maio do 1966 ■
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