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Piove, porco mercato

carta do presidente

políticas similares pero non idénticas, haberá que buscar o
Antes, cando non se atopaba un tema de conversación
denominador común noutro lugar: no capitalismo. De nada
falábase do tempo. “Hoxe temos bo día”, “¡Escapa, que vai
serven modelos diferentes se parten todos do mesmo sischover! ¿Escampará algunha vez?” Agora púxose de moda
tema, axioma ben coñecido polos demagogos da esquerda
falar da crise. Da crise en abstracto. Non se concreta se
e da dereita.
sobe, desce ou se recupera. É un fenómeno natural coma
Tivo que ser precisamente o presidente da CEOE, nun
o furacán, a saraiba ou o terremoto. Contra estas inclemenarrouto de loábel sinceridade, quen sacou á luz o diagnóscias só cabe rezar e resignarse. Os labregos botaban man do
tico que case todos tratan de ocultar: o problema está na
rosario e do loureiro bendecido o domingo de ramos cando
economía de mercado, segundo opina este mercader. Esa
a treboada ameazaba estragar as colleitas dos cereais que
economía que no ano 29 do século pasado prendeu o lume
agardaban no agro a visita do fouciño. Nin por esas. ¡Cantos
na New York Stock Exchange, centro bolsista da grande
temporais encheron os barcos de emigrantes para América!
urbe norteamericana. Hai unha diferenza significativa entre
Os italianos eran un chisquiño máis heterodoxos: piove, poraquela e a actual crise: a ausencia de suicidios na depresión
co governo. Pois ben, para non ser menos, para non sentirme
que atravesamos. Daquela, os capiextraño, vou adicar este artigo a unha
talistas arruinados atoparon na corda
crise que leva trazas de converterse O mesmo partido que
a solución que non encontraron no
en enfermidade crónica.
agora
lle
toca
apandar
Estado. Hoxe, alí e aquí, o erario púDame un pouco de reparo learme
blico sae ao rescate dos banqueiros,
nun tema feito para lucírense os sacoas repercusións da
deixando a corda no pescozo dos trabichos tertulianos da pantalla, para
balladores. ¡Así calquera!
cargar de pólvora a dialéctica dos crise foi o que iniciou
Polo que levo dito pode interprevoceiros políticos, e, en definitiva, para
tarse que trato de botarlle un cable
ocultar á opinión pública as verdadei- anos atrás o desmonte
gobernos que teñen a responsaras raíces do problema. Aos ilustrados
do escaso sector público, aos
bilidade de reorientar a economía,
élles doado lidar coa miña ignorancia
que vai cara o hospital en ambulanen materia económica. Por iso, para de carácter subsidiario,
cia. Nada máis lonxe da miña pretendarlle aliciente á corrida, voulles soltar
sión. Pero os meus argumentos están
na praza a opinión de dous mihuras. para meter de cheo a
nas antípodas da dialéctica hipócrita
Algo saberá do asunto Augusto López
economía
española
no
esgrimida polos ideoloxicamente
Martínez, profesor de economía da
contrarios á interferencia do Estado
Universidade de Cádiz. Define o ciclo circuíto neoliberal
na lei do mercado, e que agora o culeconómico, no que se insire a crise,
pan dunha xestión que corresponde á iniciativa privada. É a
como “fenómeno que aparece nas economías industrializadas
táctica ao servizo dos que non atopan outra maneira de redo sistema capitalista”, e que “as causas fundamentais do
cuperar poder, agardando que o advento dunha fase alcista
ciclo están nas propias forzas internas da economía”. Sabeos poida presentar como salvadores. O mesmo discurso xa
mos tamén que o sistema español, ao que a Constitución de
coñecido e utilizado en anteriores ocasións. En situacións de
1978 lle deu rango de imperativo legal, é o da economía de
apuro non é difícil seducir ao pobo desesperado con ídolos
mercado. Saquemos, pois, o segundo morlaco, para sabermos
de barro, pois agarda perdido no deserto a chegada dun meen que consiste o sistema que a Carta Magna instituíu como
sías redentor. Ás masas hai que falarlles claro, se non queresacramento, quizais o que unxiu cos santos óleos aos euromos que saian da crise tan ignorantes como entraron: piove,
comunistas españois por pediren para ela o voto positivo no
porco mercato. Ao mercado, as indixestións producidas pola
referendo. Traduzo literalmente a definición que dela fai José
gula capitalista. Ao César, a súa complicidade co mercado.
Luís Carranza Ortiz, que entre outros títulos ostenta o de exPois voulle dar ao César o que a el lle corresponde. O
director xeral do BBVA. “Constitúe un sistema económico no
mesmo partido que agora lle toca apandar coas repercuque as forzas da oferta e da demanda regula o proceso econósións da crise foi o que iniciou anos atrás o desmonte do
mico sen verse afectadas por regulacións gubernamentais ou
escaso sector público, de carácter subsidiario, para meter
outro tipo de intervencións”, “Tamén se denomina economía
de cheo a economía española no circuíto neoliberal. Cucapitalista”, engade máis adiante. Aquí tendes a opinión dun
rioso, un partido que se gaba de chamarse “socialista”.
banqueiro, non a dun ideólogo do politburó soviético.
Para o que lle serve o calificativo, o máis conveniente é
Se as crises son alleas ás decisións gubernamentais, tal
que o poña á venda nas rebaixas de verán, contribuíndo
como acabamos de ver; se afectan por igual a países con
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deste xeito a enxugar un pouco o déficit orzamentario. Saldou
a siderurxia, o sector naval, o enerxético, as autoestradas, e
inclusive propiciou o deterioro de servizos públicos para facilitar a penetración neles da empresa privada. Por non estendernos, lembremos só correos e seguridade. Practicamente, o
Estado quedouse só co exército e a garda civil. O primeiro, por
non atopar ningún postor disposto a investir nunha mercadoría
deteriorada. Os militares españois sempre foron moi afoutos
para dar golpes de Estado. Nas poucas veces que chegou o
invasor, a valentía deixáronlla aos civís, aos Cachamuíñas, e
puxeron a salvo a deles no galiñeiro. Ou sexa, nos cuarteis.
A garda civil é máis rendíbel, pois aporta á Facenda substanciosos ingresos coas sancións de tráfico. Se seguimos así e a
débeda queima, pode ser que o Goberno decida axiña poxar o
instituto fundado polo duque de Ahumada. Sería unha operación apetecíbel para inversores audaces. O perigo está en que
os axentes poidan entrar no mercado de fichaxes, tal como
actualmente acontece cos profisionais ou intelectuais do fútbol. ¿Canto será o valor dun tricornio que retorna ao cuartel
con máis de trinta multas ao día (catro por hora de traballo),
apañando veados que circulan alegremente por unha autovía?
Estes cracks do bolígrafo resultan, sen dúbida, un bocado saboroso para a empresa privada.
O Estado privatizou primeiro, e agora o mercado bateulle
coa crise nos fociños. Anda o Goberno -remendando a Keynespondo en práctica un refrito de medidas, que se non custasen
cartos darían pé para morrer de risa. ¡Que ben campan á beira
das estradas os anuncios do planE! Eu non sei se pregoan un
fin de semana en boa compaña no Caribe ou unha marca de
coñac. No meu concello construíu o plan un parque infantil
nunha aldea onde xa non hai rapaces. Menos mal que os bambáns pode utilízalos a terceira idade para gozar da segunda
infancia. ¿E os subsidios para a compra de vehículos? ¿Non
serán acaso unha axuda ás decaídas carteiras de pedidos das
transnacionais do automóbel? Así, entre o plan E e o plan B,
este Goberno resultounos un verdadeiro plan. Meten na UVI as
finanzas públicas por receitar supositorios e non ter a coraxe
de aplicar o bisturí.
¿Quen vai apandar coa burra? Podédelo supor; os mesmos
de sempre. Os que teñen que estarricar o soldo para chegar enteiros ao trinta e un de decembro, se é que o ano non cadrou
bisesto. Anunciouse que se lexislaría un imposto especial para
as grandes fortunas. Non se sabe nin cando nin como será. A
Administración está en éxtase. Deixémola meditar tranquila.
Trátanos coma rapaces. ¡Cala neno, que a semana que ven heite levar á festa! O que xa se concretou foi a conxelación das
pagas dos xubilados, a rebaixa nos soldos dos funcionarios, o
incremento do IVE, que nos vai perseguir coma coellos en canto
poñamos un pe fóra da porta. ¿Suprimirase o plus vitalicio dos
altos cargos -moitos deles auténticos ananos- aprobado no máis
vergonzoso contubernio político do Parlamento de Galiza? Xa se
dixo que non. En todas, pero sobre todo nestas circunstancias, é
un insulto, ben é verdade, pero tamén unha medida pedagóxica
4 terra e tempo xaneiro-xuño 2010

que permite ensinarlle ao pobo o verdadeiro valor da autoridade, e que leva inherente o privilexio.
Dos pensionistas que vou contar que non saibades. Non
son tema de preocupación porque son un retallo sobrante que
actúa de contrapeso na sociedade. Clases pasivas chámalles
a lei. E tan pasivas, que aturan manseliñas as labazadas que
lle caen na meixela esquerda e na dereita. Home, se até o
lapis de Xaquín Marín hai tempo que deixou de lado os burgueses barrigudos, traxeados de chaqué, sombreiro de copa
e longos charutos entre os beizos, e pasou a asañarse cos
pobres vellos, metido como un pasatempo máis na páxina de
pasatempos. Dos funcionarios, din os privatizadores que cando están en folga ou de vacacións é cando mellor funciona a
Administración.
O imperio romano xa nos estertores da agonía, mantiña ao
pobo no curral dándolle “panes et circenses”. O actual supervive
quitándonos o pan para manter o circo. Cando se nos impón a
todos os parias da terra medidas de austeridade, que o goberno
se poña a asubiar, como se non fose con el, que faga a vista gorda coas inxentes débedas á Facenda e á Seguridade Social dos
clubes de fútbol, é suficiente motivo para acusalo de delito de
terrorismo. ¡Cantos comandos actúan nos Ministerios!. Terroristas que toleran gastar divisas na importación de pernas, mentres
moitos cerebros emigran por falta de apoio e de recursos. É a sociedade que temos. A sociedade silenciosa que deixou o hábito
da lectura para abonarse aos partidos televisados.
¿Onde está a solución? Non vexo moitas. O que máis sinto
é que por falta de cabeza o próximo Executivo vaia caer nunha
banda de chourizos reaccionarios. Os sindicatos falan de convocar unha folga xeral. Falan por non estar calados. Agardar
que resolva o problema quen ten abondo con loitar polas patacas é unha utopía. ¿De que serviría unha folga de brazos caídos
durante un día? ¿Para introducir unha ponte máis no mercado
laboral? A terapia que crise actual esixe leva o nome de folga
xeral revolucionaria, impensábel de ser asumida por un pobo
alienado polo circo. Tarde ou pronto, virá a recuperación, a fase
expansiva, a desaceleración, para caer de bruces outra vez a
economía na depresión. É a noria do mercado. Sempre xogando
á ruleta rusa co benestar da sociedade. Seguiremos nós -Prometeos encadeados- resignados a que a águia imperial nos devore polo día o fígado que nos medra polas noites. Aprendamos
a lección. Acumulemos a forza social necesaria para que do
pobo naza un novo Hércules, o que na próxima crise mate a
águia que a produce e nos devolva a liberdade. Seremos entón,
Prometeo liberado.

BAUTISTA ÁLVAREZ

Entrevista

Manuel Rodríguez
Viqueira, galego que
naceu no exilio, fillo de
Luísa Viqueira Landa,
neto de Xohán Vicente
Viqueira e Xacinta Landa.
Doutor en Arquitectura
pola Universidade
Politécnica de Wroclaw,
Polonia (1986) Autor de
numerosos artigos e
varios libros no campo da
historia da arquitectura e
do deseño Bioclimático. É

Manuel

Rodríguez
Viqueira

actualmente profesor do
Departamento de Teoría
e Procesos de Deseño,
División de Ciencias
da Comunicación e
Deseño na Unidade
Cuajimalpa (México). Da
súa man recuperamos a
testemuña do fermento
no que xermolou a UPG
no México dos anos 60.
XOÁN CARLOS GARRIDO COUCEIRO
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Matilde Landa , enriba a esquerda, no pazo
de Vixoi, residencia de verán dos Viqueira.
Xa en plena guerra Miguel Hernández lle tiña
dedicado unha poesía, coa súa actuación no
cárcere de presas, o seu nome fíxose lexendario.
Recentemente o grupo de Rock “Barricada”
dedicoulle a ela un tema no seu albume sobre a
represión franquista chamado elocuentemente
“La tierra está sorda”

6 terra e tempo xaneiro-xuño 2010

LUISA VIQUEIRA LANDA, nos seus
apelidos condensan dúas tradicións que confluíron na República
no nacionalismo: galeguismo e esquerda. Con dúas figuras en cada
un dos apelidos de grande forza e
influencia como foron o seu pai,
Xohan Vicente Viquera, e a súa tía,
Matilde Landa.
A rama dos Landa ten tamén
orixe portuguesa, porque a nai de
Matilde e da miña avoa, a nai de Luísa, Jacinta Landa, era portuguesa, da
beira da fronteira con Badaxoz. E o
meu bisavó, Rubén Landa Coronado,
en 1883, no marco dunha sublevación contra a monarquía, só triunfou
soamente en Badaxoz, mais como as
comunicacións non eran como agora,
eles non sabían que fracasara no resto
do Estado, polo que nomean Rubén
Landa Gobernador Civil da República.
Ao día seguinte entra o exército monárquico, ten que fuxir e vaise refuxiar
a Portugal. E nese exilio é cando coñece a miña bisavoa e de aí veñen Matilde, Jacinta e Florencio, que fusilaron
no 36 en Badaxoz e máis irmáns que
tiveron igualmente que saír exiliados.
Fillo de Florencio, doutor do V
Rexemento, foi condenado á morte. Para min, a unión dos Landa e os
Viqueira representa a Institución Libre de Ensinanza e a República. Os
Landa involucráronse cos movementos de esquerda e algúns co PCE, co
caso máis sobranceiro de Matilde.
O caso máis coñecido é o de
Matilde Landa
Si, é o máis coñecido, mesmo
polo seu tráxico final. Dise que se tirou desde o teito da prisión, mais a
situación é bastante estraña. Ela estaba condenada á morte e logo conmutóuselle a condena á morte por cadea
perpetua. Mais como Matilde para as
mulleres era un símbolo moi importante, trataron de sometela, para que
renunciase ás súas ideas comunistas e
se bautizase, que adoptase a relixión
católica. Entón comezaron as chantaxes. Dicíanlle: “Se ti non te bautizas,
non imos permitir que as presas que
teñan nenos, poidan velos. Que as

presas poidan ver os seus maridos ou
ter visitas...”. Eran monxas, eh... Así
foi unha extorsión continua durante
moito tempo, máis de dous anos. Ela
era a grande líder das presas e había
que destruíla.
As presas respectábana moito
e tamén sabían de que en calquera
momento podía ser eliminada polo
réxime. Incluso hai unha pasaxe interesante que aconteceu na prisión
de Madrid. Permitíanlle tomar auga
unha vez ao día e facían cola, mais
cando vían chegar a Matilde todas se
afastaban para que pasase primeiro.
Entón, unha que non a coñecían preguntou: “Por que ela pode pasar sen
estar na fila?”. “Porque está condenada á morte”, respondéronlle.
Non se sabe exactamente como
foron os feitos da súa morte. As
monxas no documento oficial din que
tivo un ataque epiléptico e caeu desde
a parte de arriba do convento. A miña
familia e todo o mundo que a coñecía
sabe que non era epiléptica. Entón,
que pasou?
A outra póla da familia é a dos
Viqueira. Que pegada deixou?
Os Viqueira e os Landa coñécense
na Institución Libre de Ensinanza, ou
como contaba miña nai que dicía Giner
de los Ríos: Institución Libre de toda
Ensinanza. Xohan Vicente Viqueira
casa con Jacinta Landa, e mesmo Mª
Luísa Viqueira, irmá de Xohan Vicente, casa con Rubén Landa, outro dos
irmáns. Tamén o vencello coa Institución Libre de Ensinanza é porque
Manuel Bartolomé Cossio, o grande
pedagogo Krausista, era tío de Xohan
Vicente Viqueira, isto é, Manuel estaba
casado con Carme López Viqueira, parente de Xohan Vicente. Entón pódese
entender o ambiente familiar de libre
pensamento e os vencellos coa Institución Libre de Ensinanza, cos intelectuais da Xeración do 98. Juán Ramón
Jiménez foi grande amigo da familia,
Ramón y Cajal foi o que influíu en que
a miña nai, Luísa Viqueira estudase
bioloxía. Machado foi grande amigo
de Rubén Landa... Ou sexa, foi un ambiente aquel dos intelectuais que con-
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sideraban que era preciso unha nova
educación e unha nova pedagoxía, que
explican o pensamento da miña familia tanto en Madrid como na Galiza.
Vqueira lánzase polo vieiro da
conciliación entre nacionalismo e socialismo coa axuda da incorporación
dos novos momentos filosóficos progresistas que atopa na súa estadía na
Alemaña.
Na familia o que máis pegada
deixou é a súa faceta de pedagogo. Un
exemplo das preocupacións do meu
avó foi o sistema que deseñou para
ensinar galego á súa filla, experimentou coa súa filla un novo sistema. E eu
creo que tivo éxito. Porque meu avó
morre cando miña nai tiña 6 anos. E
domina o galego perfectamente. Foi
correctora de “Vieiros”, dos primeiros
números de “Terra e Tempo”, cando
se funda a UPG. E tiña un caderno no
que meu avó lle explicaba, mesmo con
debuxos, como levar unha secuencia
de aprendizaxe para o coñecemento
da lingua. Ese caderno está agora nos
arquivos da Penzol.
Ademais desta faceta, a de pedagogo, fálase del na familia noutras
dúas dimensións: poeta e filósofo. A
idea que hai na familia é que a súa
paixón era a poesía. Tamén a música.
Fálase de que é un dos introdutores da nova pedagoxía na Galiza, influído polo doutoramento na Alemaña e a súa estadía en París. Esta viaxe
permitiulle entrar en contacto coas
ideas máis avanzadas do pensamento
europeo de entón.
Esa era a imaxe que tiñamos del,
aínda eu, obviamente non o cheguei a
coñecer, e miña nai lembra pouco do
trato directo con el. Recorda os veráns
na Lagoa, e sobre todo o proceso de
ensino do galego.
A Luísa píllalle o 36 na Galiza
Ela rematou o primeiro ano de
bioloxía na Complutense de Madrid,
e miña avoa tiña o costume de vir no
verán para a Galiza e un par de semanas até a Lagoa, na praia de Gandarío,
porque alí estaban moi preto do pazo
familiar en Vixoi, en Ouces está enterrado meu avó, ten a sepultura alí.

De tal xeito que podían pasar o verán
resolvendo as visitas á tumba, a familia, etc.
Cando foi a sublevación, elas
estaban agardando por radio que a
República solucionase o tema sen
moito problema. Dous días despois,
oíron motores de camións e cánticos
de soldados. Convencidas que eran
Republicanos ,saíron á xanela erguendo o puño, mais en canto viron
que eran falanxistas foron baixando
o puño. Pasaron, e ao cabo de dous
días, unha persoa querida pola familia
porque coidaba a tumba de meu avó,
Pancha, veu avisarlles de que a Garda
Civil fora preguntar por eles. Entón,
acordaron vir andando até Vixoi a
refuxiarse no pazo familiar. No pazo
teñen coñecemento de que fusilaron
o irmán da miña avoa Jacinta, Florencio, en Badaxoz, xa que aparece a súa
muller e os seus fillos dando a nova.
Entón xa eran tres nenos de Florencio, tres nenos da miña avoa Jacinta, e
ademais os amigos da idade dos fillos

Xacinta Landa e Xohán Vicente Viqueira, coa súa
filla Luísa, en Vixoi, no verán de 1918
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Johán Vicente Viqueira Cortón, nado en
Madrid o 22 de outubro de 1886 e finado en
Bergondo o 29 de agosto de 1924. De familia
galega, naceu en Madrid, pero viviu ata os 12
anos en Vixoi (Bergondo). En 1898 trasladouse
a Madrid para estudar na Institución Libre
de Enseñanza. o que o puxo en contacto co
pensamento científico moderno. Dende os
15 anos sufriu unha enfermidade crónica nos
cadrís, polo que pasa épocas inmobilizado e
mesmo foi operado en París dúas veces. En
1911 licenciase en filosofía pola Universidade
de Madrid e amplía estudos en Alemaña ata
1914. Logo de dar clase na Institución Libre de
Enseñanza aproba por oposición en abril de 1917
a cátedra de psicoloxía do Instituto de Santiago
de Compostela, en maio casa con Jacinta Landa
e a fin de ano trasládase ao Instituto da Coruña,
alí ingresa nas Irmandades da Fala, chegando
mesmo a ser o presidente das IF da Coruña, e
colabora co’ A Nosa Terra.
Viqueira, será un referente do nacionalismo
progresista, e así no número 2 do Terra e Tempo
editado en México faise mención a el xunto
con Castelao, como guieiros da recentemente
fundada UPG
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que viñan pasar o verán. En total, uns
dez rapaces. Alí estiveron nove meses
até que veu un capitán inglés que viu
informarlles que viñan levalos a Francia. Dise que como foi no verán, había
moitos nenos que os colleu de colonias nun ou noutro lado fóra da súa
casa e entón a Cruz Vermella mediou
para levar a cabo estes intercambios.
Supostamente ían ser intercambiados
por unhas monxas de Oviedo.
Hai moitas anécdotas sobre isto,
como é que o Capitán, a primeira vez
que veu, non topou Vixoi, polo que
tivo que volver a Madrid ,onde finalmente lle deron un mapa para ir a tiro
fixo e logrou atopalos.
De Francia inmediatamente pasan
a Barcelona, porque pensaban que
a República ía trunfar e regresaron
para apoiar a República. Á miña avoa
noméana algo así como directora da
protección dos nenos que tiñan os
pais na fronte. Situábanos en pequenas aldeas afastadas da fronte. Hai
un sitio que se chama Villalbordo del
Jucar onde miña nai estivo encargada
dos nenos maiores, isto é, até quince
anos. Cando se foi achegando a fronte, notifícanlle de que ían ser evacuados. Miña nai é das últimas e vai por
eles o chofer do Comandante Carlos
(Vittorio Vidali). Ela narra como é
das últimas que pasa cara a Barcelona, porque a fronte ía avanzando moi
rápido. En Barcelona comeza a organizar a evacuación de nenos, uns cara a
México e outros cara á URSS. A miña
nai tocáballe preguntar aos pais para
onde querían mandar os seus fillos.

Ela quedou moi impresionada daquelas conversas cos pais que querían salvar os seus fillos e que non sabían se
os volverían ver. Era aterrador.
Á fin, parte cun grupo de nenos
cara á URSS, cun pasaporte republicano, a través de Francia, e chega a
Moscova, cun grupo de rapaces asturianos e vascos. De alí mándana para
as aforas de Kaluga, onde estará un
ano completo.
Perdida a guerra, a irmá menor
da miña nai quedara en Inglaterra. O
seu irmán Jacinto alistarase tan pronto chegara a Barcelona, aínda que só
tiña quince anos, mentiu para poder
ir á fronte. Pois non tiña idade para
alistarase, mais daquela ninguén pedía documentos. E integra o batallón
57 de carabineiros que era un batallón de pequenos, case nenos. Cando
se produce a derrota, meten a todo o
seu batallón nun campo de concentración. A miña avoa estivera a traballar
cun grupo de Cuáqueros que axudaban os nenos republicanos, polo que
seguiu con eles ao caer a República,
indo polos campos de concentración
repartindo alimentos e buscando xente. Así, veño de atopar unha carta na
Real Academia Galega que escribe a
miña avoa a Carme, a muller de Dieste, onde lle di que acaba de topar o
seu marido, que se atopa ben e está
animado, con gañas de vela. Estamos
a facer as xestións para liberalo do
campo de concentración, ten que vostede ser forte...
E á fin, noutro campo de concentración atopa o seu fillo, e facendo
xestións para liberalo os responsábeis
do campo dinlle que o ceiban coa condición de que se vaian de Francia. Así,
marchan para Inglaterra, a Londres,
onde está a súa filla maior, e alí comezan os trámites para xuntarse coa
miña nai que estaba na URSS de cara
a marcharen a México, onde se abriran as portas para todos os refuxiados
republicanos, aínda que non tivesen
papeis. Mais onde lle esixían papeis
foi curiosamente na URSS, por cousa
da burocracia stalinista que lle esixe
un pasaporte actualizado. Intervén o
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PCE, o PCUS, e finalmente logran que
saia. Vai a Suecia e desde alí a Londres, onde a deteñen ao chegar por
comunista e levar un pasaporte dun
país que non existe. Finalmente, grazas ás xestións cos Cuáqueros, logra
saír, tamén coa condición de marchar
o antes posíbel. E así o fan. Van de
Londres a Nova York. Mais ao desembarcaren, métenos nun autobús e
dinlles que non poden baixar del. E
así baixan polos EUA cara ao sur. Cando chegan aos Estados de poboación
negra, miña nai lembra que se sentiron máis tranquilos, porque estes
eran máis solidarios. E á fin, chegan
a México. Esta viaxe da miña nai de
Ouces até México dura desde xuño de
1936 até finais do 1939, dos seus 18
aos 21 anos.
E como foi a recepción en
México logo dese periplo e a súa
actividade alí?
En México, xa lle outorgan documentos de identidade, ábrenlle a
posibilidade de nacionalizarse que
estabelece Lázaro Cárdenas. Ela involúcrase en política coa Unión de
Xuventudes Socialistas que estaba
formando Santiago Carrillo, posteriormente no PCE, no grupo galego, e logo
tende a abandonar o PCE e participa
na conformación do Padroado da Cultura Galega e colabora con Luís Soto
na publicación de “Vieiros”. E xa nos
anos 60 implícase na creación da UPG.
Mais desta última etapa eu xa lembro
pouco, porque é cando eu marchei de
México. Lembro que ela traballa nos
dous primeiros números do “Terra e
Tempo”, que sería o órgano de expresión da UPG.
Eu tiña 16 anos, e lembro que iamos onde tiña os laboratorios Luís
Soto, esas publicacións facíanse en
mimógrafos. Había un papel moi
delgado sobre un cartón que se metía na máquina. O golpe da máquina
perforaba o papel delgado. Despois,
iso colocábase sobre un tambor, un
cilindro. Poñíase tinta a man, xirábase para que a tinta correse ben, e logo
poñíanse follas e imprimíase como se
fose offset.

Que grupo había entorno a
Soto e Luísa?
Luís Soto era un motor entusiasta e a miña nai seguíalle, traballaba
e colaboraba con el. Organizaban
programa de Radio que se chama a
“Hora de Galiza” que era en galego,
miña nai era a locutora. E moi achegados a eles estaba Carlos Velo, que
non tiña ese matiz tan activista político, mais si moi galeguista. Estaba
Francisco Comesaña, que era do PCE,
como Barreiro. Estaba Ferrer, que era
un xastre, Luciano Concheiro, que
era do PCE e que se involucraba cos
actos galeguistas. Lémbrome dalgúns
máis ben polas miñas relacións cos fillos máis que con eles. Eu fun mozo
de Maria Angeles Comesaña con 14
e 15 anos, Francisco Javier Comesaña
foi á URSS a estudar e eu fun a Polonia. Luciano Concheiro segue a ser
compañeiro meu na universidade. O
fillo de Barreiro mais eu xogabamos
ao fútbol xuntos, creáramos as Unión
de Xuventudes Comunistas no exilio

Documentos que acreditan a peregrinaxe polo
exilio de Luísa Viqueira Landa, até que chega a
México onde fará un importante labor de loitadora
antifranquista e defensora dos dereitos nacionais
de Galiza
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Presentación da revista “Vieiros” en México.
Luís Soto é o que sostén a revista na man. Luísa
Viqueira atópase á esquerda de Carlos Velo, de
gafas no centro. Na foto inferior vemos a Luísa
á beira de Carlos Velo, primeiro pola dereita,
nunha xuntanza do Padroado da Cultura Galega
de México. No plantel da revista “Vieiros” que
reproducimos vemos o seu nome
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e tiñamos un equipo no que xogaba
tamén o fillo do Comandante Carlos...
Nós vivimos nun mundo, o mundo
do exilio no que nos relacionabamos
entre nós. Tiñamos unha escola especial para nós, equipos de fútbol, unha
pequena illa...
Tiñan daquela os exiliados
unha estreita relación cos chamados Países do Leste?
Meu pai morreu no 1947, aparece morto nas aforas de México, hai
moitas versións sobre o que puido
ocorrer. O caso é que miña nai queda viúva e comeza a buscar traballo.
Miña nai falaba ruso, francés e inglés.
Dáse a casualidade que mandan como
embaixador de Polonia un antigo brigadista na Guerra do 36 que coñecía a
miña nai. E as embaixadas buscaban
persoas que tivesen certo dominio
lingüístico. En solidariedade coa miña
nai, deulle traballo na embaixada. Eu,
cando tiven 17 anos e vin a posibilidade que isto me abría, pois sabía que
traballando alí miña nai era posíbel

que me desen unha bolsa para estudar nese país, así que fun a falar co
agregado cultural da embaixada, sen
dicirlle nada á miña nai, e concedéronma. Pola tarde, cando volveu de
traballar miña nai, sabedora do que
acontecera, chamoume a atención por
facer iso, mais xa estaba feito. E así é
que me fun. Non foi tanto a miña afinidade, senón a oportunidade que me
ofrecía isto, e eu quería ver mundo. Eu
tiña unha tendencia política, mais tamén ganas de viaxar e coñecer novos
países. E así marchei aos 17 anos e
tardei 20 en volver. En Polonia fixen a
miña vida, unha carreira, fun catedrático... os meus compañeiros de estudo
son agora as autoridades en Polonia e
teño un fillo que vive alí.
E da revista “Vieiros” e do activismo cultural galego que recorda?
“Vieiros” recórdoo ben, porque
incluso se usaron cadros que tiñamos
nós de Arturo Souto. Un que tiña
miña avoa usouse nunha portada. A
miña familia era moi amiga de Souto e
mesmo logo da morte de Souto miña
avoa Jacinta axudou a viúva. Eu insisto en lembrar que Luís Soto era o motor de todo o galego en México, e non
só en México. E que el foi o que creou
a UPG en México.
Miña nai organizaba no Centro Republicano os xoves as tardes republicanas galegas. Iamos dos 6 aos 8 anos alí
a aprender a bailar a muiñeira, a tocar a
gaita, a falar galego... Logo co Padroado
da Cultura Galega lembro como a revista “Vieiros” se facía na miña casa e nos
laboratorios de Luís Soto ■
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Uniom europeia:
novos passos na centralizaçom
do poder político ao serviço do
capital

1. LEMBRANDO ALGUMHAS CARACTERÍSTICAS DA MUNDIALIZAÇOM. Quando se fala de mundializaçom ou globalizaçom tende-se a
pôr num primeiro plano o papel das
grandes empresas transnacionais,
dos fluxos financeiros, da liberalizaçom comercial,… sem embargo
em muitas ocasions fica num segundo plano o papel dos governos,
e em realidade isso que conhecemos
como mundializaçom nom se poderia explicar sem ter em conta o papel
jogado polos governos. Cumpriria
falar do processo de privatizaçons,
das sucessivas reformas laborais, do
desmantelamento do Estado do BemEstar, da liberalizaçom do comércio
internacional (surgimento da Organizaçom Mundial do Comércio),…
Da mesma forma quando se fala
da crise econômica é habitual referirse ao papel das entidades financeiras,
à irresponsabilidade dalguns “espe-

culadores”, à bolha financeira e nalguns casos à bolha imobiliária. Sem
embargo as origens da crise som mais
profundas. Esta crise vem mostrar os
limites do regime de acumulaçom que
surge da contra-revoluçom conservadora de finais dos setenta, começos
dos oitenta: liberalizaçom dos fluxos
financeiros e comerciais, dos investimentos directos e do mercado laboral. Umha configuraçom específica do
imperialismo, a globalizaçom ou mun-
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Gráfico 1
Fonte: Husson a partir de dados de AMECO.
Husson, M. (2008), “Le capitalisme toxique”, em
Inprecor, nº 541-542, setembro-outubro

Gráfico 2
Fonte: EP a partir dos dados de Eurostat

dializaçom, que tal e como digemos
anteriormente nom seria possível explicar sem ter em conta o papel dos
Estados ou de entidades como a UE.
Umha das principais características desse modelo de acumulaçom é
o incremento da taxa de exploraçom.
Trás a crise dos setenta, a recuperaçom dos lucros empresariais desde começos dos oitenta veu da mao
dumha diminuiçom da parte do PIB
destinada a remunerar aos/às assalariados/as (Gráfico 1).
Som muitos os analistas que comparárom esta crise com a de 1929,
embora existam notáveis diferenças
entre a economia mundial daquel momento e a actual, também achamos
semelhanças. O que fora presidente
da Reserva Federal dos Estados Unidos, Marriner S. Eccles, afirmara depois do crack do 291:

1 Eccles, M. (1951), Beckoning Frontiers,
Alfred A. Knopf ed., New York.
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Se a riqueza nacional tivesse sido
mais bem repartida, isto é, se as empresas ganhassem menores lucros, se as
classes mais ricas obtivessem rendimentos mais baixos e os classes baixas remuneraçons mais elevadas, a estabilidade
da nossa economia teria sido maior.
Se, por exemplo, os seis mil milhons de
dólares que fórom utilizados polas empresas e polos indivíduos caudalosos
na especulaçom bolsista fossem aplicados numha política de redistribuiçom
baseada na descida dos preços ou em
aumentos salariais, com a consequente
diminuiçom dos lucros das empresas e
dos mais ricos, impediria-se ou quando menos atenuaria-se muito o colapso
económico desencadeado em 1929.
Este incremento da taxa de exploraçom tem umha explicaçom evidentemente sócio-política, umha modificaçom da correlaçom de forças a favor
do capital em contra do mundo do trabalho: políticas liberais, reformas dos
mercados laborais, temporalidade, precariedade,… levárom a recuperaçom
das taxas de lucro em prejuízo dos rendimentos do trabalho. A própria queda
do socialismo real, o processo de internacionalizaçom das empresas, a abertura comercial exterior e a integraçom
de China na economia mundial favorecérom esta câmbio, ao igual que na UE
a integraçom dos países do Leste.
Esta contra-ofensiva do capital
também se pujo de manifesto nas privatizaçons que abrírom novas possibilidades de valorizaçom, de obtençom
de lucros, ao capital. Um processo
privatizador que vem sendo impulsionado polos organismos comunitários
baixo o eufemismo de fomentar a livre concorrência.
A recuperaçom dos lucros nom foi
acompanhada, sem embargo, dumha
recuperaçom da mesma magnitude da
taxa de acumulaçom, dos investimentos reais, dos investimentos produtivos. Estes lucros nom investidos na
esfera produtiva dirigírom-se fundamentalmente cara à esfera financeira
na procura de valorizaçom.
Produziu-se umha hipertrofia da
esfera financeira, os fluxos financei-
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O Banco Central
Europeu –á luz do
Tratado da Uniom
Europeia- nace
ros multiplicárom-se a escala internacional, os intercambios nos distintos mercados financeiros medrárom
a ritmos muito mais elevados que a
economia real. Este capital-dinheiro
concentra-se em grandes bancos,
companhias de seguros, fundos de
pensons, fundos mútuos, fundos de
cobertura (hedge funds),… que procuram valorizar o seu capital a taxas
elevadas, acaparando umha parte
crescente do mais-valor criado.
A desregulaçom financeira, as inovaçons neste ámbito e as práticas cada
vez máis opacas figérom possível que
o valor dos activos financeiros se multiplicasse. Este crescimento da bolha
financeira, ao igual que o do valor dos
activos imobiliários, foi um crescimento em grande parte sem contrapartida
real, um crescimento “fitício”. Sem
embargo o facto de que o valor do património financeiro e do património
imobiliário cresçam a ritmos muito
superiores aos do patrimonio real tem
os seus limites que se evidenciam no
momento em que o património virtual
tenta plasmar-se na esfera do real.
A hegemonia do capital-dinheiro
foi possível pola decisons políticas de
distintos governos, entre eles os da
UE. A desregulamentaçom dos mercados financeiros, patrocinada inicialmente por Reagan e Thatcher, foi
abraçada com entusiasmo por parte
da UE com a assinatura do Acto Único (1986) e o conhecido como Informe
Delors de 1989.
2. OS PLANOS DE AJUSTE. Antes de
falar do presente, dos planos de ajuste
na UE, permitam-me ir novamente ao
passado. Vam alá 18 anos desde que
se assinou o Tratado da Uniom Europeia, mais conhecido como Tratado
de Mäastricht. Contemplava este Tratado a criaçom dumha moeda única
e os critérios a cumprir para formar
parte do grupo de Estado que se integrava na Uniom Monetária. Resulta
chamativo ler a dia de hoje alguns
dos argumentos aparentemente mais
elaborados que se colocavam para
defender a moeda única: tratará-se

dumha moeda mais forte e resistente
ante pressons especulativas ou suporá
a eliminaçom das primas de risco que
suportam as diferentes divisas.
Nesse mesmo ano, 1992, o BNG
desenvolveu, contra vento e maré,
umha campanha de denúncia do que
suponha esse Tratado. Duas décadas
depois as análises do BNG mostram a
sua certeza. A integraçom de realidades económicas muito heterogéneas
numha uniom monetária, eliminando polo tanto da caixa de ferramentas económicas dos Estados a política
monetária ou cambiária, e com um
orçamento da Uniom insignificante
que nom permite corrigir os desequilíbrios2, acabou dando lugar a graves
problemas que a crise em curso pujo ao
descuberto com toda a sua virulência.
Os problemas da Uniom eram conhecidos, numerosos os informes alertavam
dos riscos de avançar numha uniom
monetária sem dar passos adiante
noutros ámbitos, mas a correcçom
dos desequilíbrios sociais e territoriais
nunca foi umha prioridade.
Entre os critérios que segundo
o Tratado de Mäastricht tinham de
cumprir os Estados que adoptassem
o euro estava o referido ao défice fiscal (3%) e o referido à dívida pública
(60%). Em consequência o Tratado
nom só deixava aos Estados sem a
possibilidade de utilizar a política
cambiaria ou monetária senom que
também limitava as possibilidades de
actuaçom através do gasto público. O
Pacto de Estabilidade e Crescimento
viria prorrogar no tempo os critérios
de Mäastricht.
Criava-se também o Banco Central Europeu como um organismo que
denominavam independente, é dizer,
nom submetido ao controlo democrático. O BCE tem um único objetivo, o
controlo dos preços; nom contempla
outros objectivos como o crescimento

como um organismo
que denominavam
independente, é dizer,
nom submetido ao
controlo democrático

2 Em realidade o destino dos recursos comunitário tampouco permite concluir que
a correcçom dos desequilíbrios territorais
ou sociais fosse umha objectivo de primeira ordem.
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Os feitos poñen en evidencia aos que tiñan
anunciado a defunción do pensamento marxista
e volven ao primeiro plano a necesidade de
recuperar as súas análises para comprender a
realidade e mobilizar a sociedade

económico, a criaçom de emprego, o
bem-estar, etc. O BCE tem proibida a
concessom de créditos aos EstadosMembros, estes em caso de necessitarem fundos devem acudir ao mercado.
A criaçom da moeda única de acordo ao modelo do Tratado da Uniom
Europeia nom contribuiu a avançar na
correcçom dos desequilíbrios na zona
euro. Ao contrário o défiet comercial
dos Estados menos competitivos aumentou notavelmente3. No extremo
contrário o superávit comercial de
Alemanha alcançava cifras de vertigem (Gráfico 2), inclusive superiores
em termos relativos às de China. A
contrapartida deste superávit comercial foi a exportaçom de capital cara
outros países e o endividamente, público ou privado, da periferia da UE.
Nem o Tratado de Mäastricht,
nem os distintos Tratados que o prorrogárom, contavam com as ferramentas para corrigir esses desequilíbrios
macroeconómicos, ao contrário o
corsé neoliberal que impugérom impede adoptar as medidas necessárias.
Destarte os salários e as condiçons
laborais e sociais convertérom-se no
instrumento a utilizar para tentar melhorar a competitividade das áreas desfavorecidas, umhas ferramentas que
em realidade nom vinham mais que a
acentuar os desequilíbrios territoriais.
Este é o contexto no que estoura
a crise em 2007; inicialmente no ámbito financeiro-imobiliário de contado
se estende ao conjunto da economia
porque, como vimos anteriormente,
as suas origens eram mais profundas,
tinham a ver com o modelo de acumulaçom e nom era tam só cousa dalguns especuladores.
Nos primeiros momentos o BCE
deu boa mostra de qual é o seu código
genético, mais preocupado pola inflaçom que pola marcha da economia
reagiu tardiamente ante o arrefecimento económico. Em Julho de 2008
o Conselho de Governo do BCE ainda
decidia aumentar a taxa de juro; pos3 O Estado Espanhol é um bom exemplo, o
seu déficit chegou a superar 10% do PIB
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teriormente, nas reunions de Agosto,
Setembro e na primeira de Outubro
resolvia mantê-la. Nom seria até a segunda reuniom de Outubro quando o
BCE acordasse umha tímida reduçom
na taxa mínima de puxa das operaçons principais de financiamento.
Nom houvo por parte da UE umha
resposta conjunta e adequada ante
a crise. O plano de relançamento da
economia europeia anunciado a finais
de 20084, que segundo os publicistas
comunitários podia ascender a 200
mil milhons de euros (1’5% do PIB)
para fomentar a procura, na realidade
nom supunha um incremento do gasto comunitário. A maioria, 85% para
ser mais exactos, eram recursos orçamentais estatais investidos segundo
os critérios de cada Estado-Membro.
Numha primeira etapa da crise
a actuaçom dos Estados-Membros
centrou-se em salvar às entidades
financeiras. Fórom distintas as fórmulas utilizadas mas com um factor
comum na maior parte dos casos: a
factura das aventuras financeiras foi
assumido polo Estado, é dizer, pola
maioria da populaçom. O custo para
os poderes públicos deu lugar a um
aumento da dívida pública. O incremento do gasto nom só se deveu
aos planos de salvamento da banca,
também houvo importantes ajudas
ao outros sectores (p.ex. automóvel)
e os estabilizadores automáticos dérom lugar a um incremento do gasto
social (p.ex. prestaçons de desemprego). A isto suma-se-lhe, polo lado dos
ingressos fiscais, a reduçom dos mesmos que supujo a crise.
Nom podemos esquecer que o défice público e o crescimento da dívida
também tenhem raízes mais profundas: as reformas fiscais regressivas e
as reduçons de impostos que se vinham aplicando na UE com anterioridade.
As reformas dos sistemas fiscais
impulsionados pola UE com anterioridade, o incremento do gasto derivado
dos planos de salvamento da banca e
4 COM(2008) 800 final de 26.11.2008
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doutros sectores assim como o crescimento do gasto social pola crise,
unidos à reduçom dos ingressos polo
arrefecimento da actividade económica, trouxérom consigo um crescimento do défice público.
Se a isto se lhe une a proibiçom
do BCE de emprestar-lhe aos EstadosMembros, estes vírom-se obrigados a
recorrer a voluminosas emissons de
dívida pública para colocar nos mercados financeiros, tendo de pagar elevadas taxas no caso dos Estado periféricos. Neste ponto cumpre aclarar que
o BCE si opera como banco de bancos
financiando às entidades creditícias.
Embora reagisse com certa demora
ante o estalido da crise também acudiu ao resgate dos bancos, reduzindo
consideravalmente as taxas de juro
e proporcionando-lhes financiamento ilimitado. Desde Maio de 2009 a
taxa de juro das operaçons principais
de financiamento se situou em 1%. O
BCE financia generosamente às entidades financeiras que, entre outros
negócios, compram títulos de dívida
pública dos governos da eurozona beneficiando-se de juros mais elevados
dos que lhe tenhem de pagar ao BCE,
especialmente se falamos de Grécia,
Estado Espanhol, Portugal, etc. O próprio BCE é financia a especulaçom.
Velaquí o forte crescimento da
dívida pública ao que no caso dos
países da periferia da UE se lhe une
o desequilíbrio da balança por conta
corrente e o endividamento com o
exterior, público e privado, do que falamos anteriormente. Acrescente-selhe a desregulamentaçom financeira e
estám servidos os elementos que explicam a crise grega ou a do Estado Espanhol5, umha crise que tem os seus
alicerces no processo de construçom
da Uniom Económica e Monetária.
A resposta comunitária à crise
grega evidenciou, sem lugar para a
dúvida, a natureza da Uniom Europeia, a sua configuraçom como um
instrumento ao serviço do grande
5 Porém no caso do Estado Espanhol o endividamento público é muito menor.

capital. A UE aproveita a crise para
impor recortes no gasto público, diminuiçons nos salários das/os empregadas/os públicas/os, reduçons
das contrataçons no sector público,
reformas regressivas nos sistemas
públicos de pensons ou políticas de
contençom salarial6. Planos de ajuste que nom tenhem nada que invejar
aos que se lhes impugérom no seu
momento a muitas das economias
latinoamericanas com as dramáticas consequências sociais que todos
conhecemos. Novamente o dogma
neoliberal de que o excessivo gasto
público é causa de todos os males
volve a reinar. Este dogma curiosamente esquecido quando se tratava
de acudir ao resgate de grandes entidades financeiras ou de apoiar a importantes empresas ou de reforçar o
poderio militar invoca-se novamente
para justificar recortes no gasto público. Umha olhada polas cifras nom
justifica, sem embargo, essa visom:
os denominados PIGS, entre os que
está o EE, situam-se entre os membros da velha UE nos que as despesas
públicas tenhem menos importância.
Umha política de recorte das despesas públicas só vai servir para agravar a crise e retardar umha possível
recuperaçom economíca. De facto,
diversos organismos internacionais
ou o próprio governo do EE reconhe-

A Europa do capital esmaga aos traballadores e
baleira a democracia. Xa non só deixa sen apenas
competencias aos gobernos “rexionais” pois nin
sequera os parlamentos dos Estados teñen marxe
de soberanía suficiente para poder afirmar que
responden á “vontade popular” ou representan
ao pobo

6 No caso grego no marco do acordo com
o FMI prepara-se um amplo abano de
privatizaçons: caminhos-de-ferro, aguas,
electricidade, gas natural, etc
xaneiro-xuño 2010 terra e tempo
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Os ataques ao galego ou mesmo a campaña
antisindical de desprestixio das organizacións de
clase non son alleas aos ventos globalizadores
que sopran desde a UE que quixeran eliminar as
“barreiras lingüísticas” -en termos do PP- e tamén
os diques sindicais á enxurrada neoliberal
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cérom que os planos de ajuste vam
frear o crescimento económico.
Em realidade nom há nengum plano para salvar o povo grego, nem ao
doutros Estados, mas para assegurar a
devoluçom dos empréstimos aos credores, fundamentalmente franceses e
alemáns, fazendo recair o custo sobre
as/os trabalhadoras/es dos Estados da
periferia da UE. Da mesma forma o
mecanismo europeu de estabilizaçom
financeira dotado com um máximo
de 500 mil milhons de euros, aos que
se podem sumar 250 mil milhons do
FMI, vai no mesmo sentido.
A UE vem outorgar-lhe ao FMI
um papel de destaque na imposiçom
de políticas neoliberais. Tristemente
famoso no passado polo seu papel em
países do denominado terceiro mundo; agora o FMI assome, por encargo
das próprias instituiçons comunitárias, o rol de desenhador das políticas
económicas e de gendarme num país
da mesma eurozona, Grécia. Ademais
o apoio futuro a outros Estados da UE
que o solicitem no marco do citado
mecanismo europeu de estabilizaçom
supedita-se ao cumprimento das condiçons impostas polo FMI. Esta associaçom entre o FMI, um organismo
no que os EUA tenhem um poder
indiscutível, e a UE no desenho das
políticas económicas da eurozona evidencia, tal e como sempre denunciou
o nacionalismo galego, que a UE nom
é umha projecto alternativo aos EUA.
Nom há medidas de solidariedade
extraordinárias do centro da EU com
a periferia, nem sequer umha reestru-

turaçom da dívida impulsionada pola
UE, muito menos se questionam os
fundamentos da globalizaçom e do
processo de construçom da UE que
conduzírom a esta crise.
Estes planos aceleram o percurso polo caminho traçado pola
Uniom Europeia desde há decadas.
Se no passado muitos dos Estados
que formárom a UE fórom protótipo
de Estado do Bem-estar na actualidade isto nom é assim. O processo
de construçom da UE foi da mao do
desmantelamento, mais ou menos
profundo segundo os casos, do Estado do Bem-estar: controlo do gasto
público social, privatizaçom dos serviços públicos, flexibilidade laboral e
moderaçom salarial, privatizaçons de
empresas públicas, reformas fiscais
regressivas,... Talvez fosse ingênuo
pensar num capitalismo de rosto humano e seja mais correcto ver o desenvolvimento do Estado do Bem-estar
como umha anomalia no desenvolvimento do capitalismo explicada, no
seu momento, pola existência dum
modelo econômico alternativo e pola
fortaleza das organizaçons sindicais
e dos partidos que se reclamavam
marxistas. Umha anomalia à que a
construçom da UE tenta pôr fim. Seja
como for, a crise econômica se está
convertendo no pretexto dos organismos comunitários para avançar no
caminho da barbárie ao serviço do capital financeiro.
Contrasta a dureza dos ajustes
impostos com a nom adopçom de
medidas significativas de regulaçom
financeira a pesar dos inumeráveis
anúncios nesse sentido desde os primeiros momentos da crise. Seguramente a UE acabará acordando algum
medida desse tipo mas a questom é o
alcance das mesmas. Até agora o mais
salientável som os acordos do Conselho Europeu de 17 de Junho para
introduzir taxas e impostos à banca
e para propor na Cimeira do G20 de
Toronto o estudo da possibilidade de
introduzir um imposto sobre as transacçons financeiras. No que se refere
à primeira medida, a taxa ou imposto
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à banca, haverá que esperar à concrecçom da mesma, em qualquer caso
correrá a cargo dos Estados-Membros
a definiçom por miúdo dessa norma.
As declaraçons do governo do Estado Espanhol7 especificando que no
Estado Espanhol nom será necesario
aplicar essa taxa porque já tem um
Fondo de Garantia deixam entrever
que nom se trata de nengumha medida destinada a evitar a especulaçom
ou de carácter redistributivo senom
ante umha sorte de seguro. No que se
refere à proposta da senhora Merkel,
posteriormente secundada polo senhor Sarkozy e aprovada no Conselho
Europeu, para trasladar à reuniom do
G20 o tempo dirá se entra no terreno da propaganda ou se finalmente
acaba dando lugar a um gravame que
se aproxime à conhecida como Taxa
Tobin. Até agora nom há muitos motivos para o optimismo.
No mesmo centro da UE Alemanha também se inclina por políticas de
ajuste duro a pesar de que o seu défice
fiscal é relativamente reduzido. Nom
se trata dumha orientaçom exclusiva
do governo presidido pola senhora
Merkel, senom que estamos falando
de políticos que grosso modo venhem
partilhando os social-democratas
alemáns embora nestes momentos,
situados na oposiçom e dada a dureza do ajuste, critiquem as medidas.
Lembremos que o crescimento económico alemán assentou-se em boa
medida nas exportaçons, favorecidas
pola impossibilidade de desvalorizar a
moeda doutros Estados da zona euro.
Merkel com a política de ajuste duro
opta por manter essa mesma prioridade, a competitividade exterior, assegurando que os salários cresçam menos
que a produtividade; em consequência
que a parte do produto social que lhe
corresponde ao trabalho seja cada vez
menor e a do capital maior. Políticas
a favor do patronato na Alemanha e
com um negativo impacto no conjunto da UE.

3. ESTRATÉGIA EUROPA 2020. Na
reuniom de 17 de Junho, última da
presidência de turno espanhola, o
Conselho Europeu adoptou a estratégia Europa 2020. Esta estratégia
marca as orientaçons para as políticas
económicas dos Estados-Membros
e da UE. Vem substituir a Estratégia
de Lisboa que fixou as orientaçons da
UE desde 2000. A pesar da crise a UE
nom modifica as orientaçons centrais
da Estratégia de Lisboa e prossegue no
seu caminho neoliberal.
Embora nom seja definitiva a
proposta da Comissom de recomendaçom do Conselho contendo a primeira parte das Directrizes Integradas
Europa 20208 é sumamente ilustrativa
do caminho desenhado:
❙ reforma das despesas públicas associadas ao envelhecimento da população, tais como as despesas em
matéria de saúde e o aumento da
idade efectiva de reforma. O próprio acordo de 17 de Junho contempla a reforma dos regimes de
pensons.
❙
os sistemas impositivos e de prestaçons deverám oferecer incentivos que fagam rentável o trabalho.
❙ os Estados-Membros devem favorecer um quadro propício aos
sistemas de negociaçom salarial
e à evoluçom dos custos da maode-obra que se coadune com a estabilidade dos preços, a evoluçom
da produtividade e a necessidade

7 Recolhidas na ediçom de 18 de Junho de
El País.

8 SEC(2010) 488 final de 27.4.2010

É fundamental tomar conciencia de clase fronte
a idea da “familia común” que quer transmitir o
goberno, dando a entender que os beneficios dos
bancos, dos ricos, son bos para o conxunto, e o
sacrificio dos traballadores serve para mellorar
as condicións de vida dos desempregados.
Os intereses contrapostos que funcionan e se
agudizan na actual sociedade, sobre todo, unha
vez levantados certos resortes de autocontrol,
provocan que os poderosos se lucren e especulen
a costa dos traballadores e estes vexan baixados
os seus salarios e prestacións para incrementar
dito lucro dos seus explotadores
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A ostentación imperialista doutrora disimúlase e
acochase baixo o concepto de “mundialización”
ou “globalización” como se simplemente se
incrementara o intercambio en pé de igualdade,
cando a realidade é que se torcen as leis do
mercado en función duns determinados intereses,
cando non, simplemente se deixa este ao pairo
baixo o imperio da lei do máis forte

de reduzir os desequilíbrios externos9.
❙ Se o preferem mais claro, os Estados-Membros da área do euro que
apresentem défices importantes e
persistentes da balança corrente devido a uma falta de competitividade
persistente ...devem igualmente visar uma redução dos custos do trabalho por unidade do produto.
❙ A evolução salarial deve ter em
conta as divergências a nível das
qualificações e das condições locais
do mercado de trabalho, bem como
as disparidades importantes que
existam entre as regiões de um mesmo país, em termos de desempenho
económico.
Nom faltam tampouco em Europa 2020 as referências as reformas
estruturais no mercado de bens e serviços, eufemismo na maior parte dos
casos de privatizaçom ou desregulamentaçom; ou no mercado laboral,
eufemismo de precarizaçom. Si falta
entre as directrizes para as políticas
económicas contempladas na citada
recomendaçom da Comissom umha
referência à correcçom dos desequilíbrios regionais. Nom é necessário
seguir com o relato, Europa 2020,
mais umha vez, evidência claramente
a existência dum programa europeu
9 O Banco Central Europeu incidia recentemente nesta recomendaçom, a negociaçom salarial deve permitir o ajuste
apropriado dos salários à competitividade
e à situaçom de desemprego (p. 8). BCE
(2010), Boletín Mensual Junio, Fráncfort.
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contra os direitos das classes populares, chegando mesmo a advogar pola
existência de menores salários naquelas regions (nom Estados, regions) de
menor sucesso económico.
Entre os aspectos em certa medidas novidosos da estrategia Europa 2020 salienta, sem dúvida, um: a
ênfase a coordenaçom das políticas
económicas. Na sua reuniom de 8 de
Junho o Conselho de assuntos económicos e financeiros recolhia-o claramente, no coraçom desta nova estragégia acha-se um quadro de coordenaçom
reforçada das políticas económicas do
Estados-Membros, com base numha
ampla vigilância dos países, visando
umha abordagem integrada de todas as
políticas macroeconómicas e estruturais pertinentes.
4. REFORÇANDO A GOVERNANÇA
ECONÓMICA NA UE. Entre tantas
notícias relacionadas com a crise,
riscos da dívida soberana, planos de
ajuste, reduçons salariais ou reforma
laboral tem passado praticamente
inadvertido, ou talvez ocultado, para
a os grandes meios de comunicaçom
as propostas para dar novos passos
na centralizaçom do poder político
na UE.
Viu-se como a crise está sendo
aproveitada para impor planos de
ajuste decididos polos organismos
comunitários, em coordenaçom com
o FMI, nos Estados da periferia da
UE. Com estes planos a UE deu um
passo mais alá do que vinha sendo a
sua actuaçom na coordenaçom de políticas económica, já nom é de facto
umha coordenaçom mas umha exercício de poder. Sem embargo ao falar
de novos passos na centralizaçom do
poder político nom nos referimos à
imposiçom destes planos de ajuste.
Este é um procedimento que se pode
qualificar como extraordinário, sem
embargo por parte das instituiçons
comunitárias se estám dando passos
para que esse exercício de poder seja
a norma e nom a excepçom. É o que
denominam reforçar a governança
económica na UE.
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O desenvolvimento
dum sistema de
sançons progressivo e
Neste sentido em Março de 2010
criou-se um Grupo de Missom sobre
a governaçom económica dirigido
polo próprio Hernan Van Rompuy,
presidente do Conselho Europeu,
e integrado por representantes dos
Estados-Membros, na sua maioria
os ministros de economia, polo presidente do BCE e polo presidente do
Eurogrupo. Na sua primeira reuniom,
em Maio, alcançou um acordo sobre
os seus objectivo fundamentais entre
os que está reforçar a governaçom económica em termos institucionais.
No mesmo sentido a Comissom
apresentou em Maio umha comunicaçom na que propom reforçar a governaçom económica na UE10. Entre
as medidas propostas nesta comunicaçom estám:
❙
Reforçar a coordenaçom das políticas orçamentárias (ingressos e
despesas) e o cumprimento mais
estrito do Pacto de Estabilidade.
Para isto fala-se de assegurar que
a elaboraçom dos orçamentos
estatais tenha em conta a disciplina orçamentária da UE, de
impor sançons mais severas aos
Estados que apliquem políticas
orçamentárias inadequadas, etc.
❙
Vigiar mais de perto a evoluiçom
macroeconómica na zona euro.
Umha vigilância que inclui a
formulaçom de recomendaçons
de política económica. Estas
recomendaçons, entre outros
aspectos, podem referir-se aos
ingressos e gastos públicos, ao
funcionamento dos mercados de
bens ou serviços, ou ao mercado
laboral.
❙
Sincronizar a avaliaçom da política económica e escala da UE
com o objectivo fundamental de
garantir umha supervisom exante das políticas orçamentária
e económica e a aplicaçom das
recomendaçons nos diferentes
Estados. Esta supervisom incluiria a revisom dos orçamentos dos
Estados-Membros. Os Estados10 COM (2010) 250 final de 12.5.2010.

Membros apresentariam no denominado “semestre europeu” os
seus Programas de Estabilidade
e Convergência e os seus Programas de Reforma para a sua supervisom polos organismos comunitários. O Conselho, baseando-se
na avaliaçom da Comissom, formularia a sua orientaçom e avaliaçom a tempo para ser tidas em
conta na elaboraçom dos orçamentos dos Estados-Membros.
❙
Posta em marcha dum mecanismo permanente de resoluçom
de crises nos Estados da zona
euro. Fala a Comissom dum instrumento similar ao mecanismo
europeu de estabilizaçom financeira aprovado em Maio.
Falamos em qualquer caso dum
documento da Comissom contendo
propostas que nesse momento ainda
nom estavam aprovadas. Segundo a
própria Comissom as suas propostas nom requerem modificaçons do
Tratado de Lisboa senom que se baseiam em aproveitar ao máximo os
instrumentos que contempla. Isto
vem confirmar umha facto denunciado no seu momento polo nacionalismo galego e por outras forças
progressistas europeias, o Tratado
de Lisboa permite dar novos passos
na centralizaçom do poder político.
Agora a Comissom pretende aproveitar a situaçom de crise económica
para andar esse caminho.
No Conselho Europeu de 17 de
Junho Herman Van Rompuy apresentou um informe sobre a situaçom dos
trabalhos no Grupo de Missom ao que
nos referimos anteriormente, em particular sobre os meios para melhorar
a coordenaçom das políticas econômicas dos Estados-Membros, especialmente no que se refere à vigilância
orçamentária e, com carácter mais geral, à vigilância macroeconômica. Embora o informe final do Grupo nom
estará até Outubro o Conselho Europeu adoptou um conjunto de medidas
na linha apontada pola Comissom
no documento ao que nos referimos
anteriormente. Entre as orientaçons

com um procedimento
de aplicaçom mais
rápido tenta garantir
que ninguém se desvia
do caminho desenhado
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Para uns a crise é unha oportunidade para aplicar
medidas antisociais que en condicións normais
serían inaceptables pola poboación, para outros,
para quen a súa precariedade é maior, a crise
acentúa a súa situación de inestabilidade e
incerteza

marcadas no documento de conclusons do Conselho salienta:
❙
Reforço da vertente correctiva e
preventiva do Pacto de Estabilidade e Crescimento com sançons
associadas.
❙
A adopçom a partir de 2011 do
denominado semestre europeu.
❙
Garantia de que todos os EstadosMembros disponhem de regras
orçamentais que se coadunem
com o Pacto de Estabilidade.
❙
No que di respeito à supervisom
macroeconómica
desenvolvimento dum quadro de supervisom eficaz, em particular dos
Estados da eurozona.
Também o Banco Central Europeu,
por boca do seu presidente Jean-Claude Trichet, se somou a esta ofensiva.
Na sua comparecência no Parlamento
Europeu de 21 de Junho defendeu o
reforço do controlo das políticas orçamentárias dos Estados-Membros e,
mais amplamente, das políticas para
manter a competitividade interna e
externa. No primeiro dos aspectos
advogou por umha supervisom mais
independente11, por um maior automatismo e rapidez nos procedimentos
sancionadores, por umha ampliaçom
dos aspectos sancionáveis, pola consideraçom dum abano mais amplo de
sançons e por um maior poder para
a Comissom. No segundo dos aspectos o senhor Trichet fixo fincapé na
inclusom dos sectores nom mercantís
11 Noutras palavras, nom submetida ao controlo democrático.
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dentro da vigilância e na gestom dos
salários e dos custos como o elemento
central dessa vigilância.
Os organismos comunitários tentam aproveitar a situaçom de crise
económica nom só para aprofundar
nas políticas neoliberais seguidas nas
últimas décadas senom para dar mais
umha volta de porca na centralizaçom
do poder político, particularmente no
que se refere ao desenho de políticas
económicas. Embora haja que esperar
à letra pequena para conhecer com
exactidom o alcance das medidas
aprovadas pode tratar-se de acordos
muito significativos. A aprovaçom do
orçamento anual é umha das disposiçons mais relevantes que acordam
os parlamentos estatais; o conjunto
de medidas adoptado polo Conselho
pode condicionar de jeito muito importante essa prerrogativa do poder
legislativo de cada um dos EstadosMembros, obrigando à supervisom
prévia dos mesmos antes de serem
aprovados polos respectivos Parlamentos. No mesmo sentido o desenvolvimento dum sistema de sançons
progressivo e com um procedimento
de aplicaçom mais rápido tenta garantir que ninguém se desvia do caminho
desenhado.Também a criaçom dum
sistema de supervisom da evoluçom
macroeconómica em sentido amplo
pode dar lugar a um maior controlo
e intervençom nas políticas seguidas em âmbitos económicos muito
diversos. Em qualquer caso a centralizaçom do poder político, particularmente com respeito à política económica, nom é um processo isento
de tensons e de carácter irreversível.
Tanto porque as políticas impostas
desde o centro causam importantes
desequilíbrios económicos e tensons
sociais que podem levar a pô-lo em
causa, como porque os interesses das
elites dos Estados-Membros da EU
nom sempre som coincidentes. Em
qualquer caso a centralizaçom do poder político e imposiçom de políticas
econômicas em benefício das elites
económicas coadunam com o projecto
europeu ■
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O plan de ordenación do
litoral como exemplo

A agresividade do españolismo do PP e do
PSOE para coa Galiza no último ano
PUNTO DE PARTIDA. Despois das
Eleccións Autonómicas do 2009, coa
perda do goberno do bipartito, das
convulsións internas no BNG e os
resultados das eleccións Europeas,
as dúas forzas de obediencia estatal,
así como seus voceiros a voz en grito,
diagnosticaron e decidiron que o nacionalismo galego estaba pouco menos que defunto, cando menos como
forza actuante e con capacidade social
e electoral.
O diagnóstico pode que non se
sostivese demasiado, aínda que hai
que recoñecer que as dificultades do
nacionalismo foron obxectivas, non
inventadas por ninguén. Mais claro,
se un mira para o outro lado, verá con
nitidez que as dificultades e convulsións do PSOE foron claramente máis
grandes, e non por iso o deron por
desaparecido ou a punto de desaparecer. Como sempre, a vara de medir
non é a mesma para unha forza política do sistema que para outra, nomeadamente o nacionalismo galego

organizado no BNG, que lle resulta
incómoda.

CÉSAR MOSQUEIRA LOURENZO

O ESPAÑOLISMO AO ATAQUE
CONTRA A GALIZA. Feita esa análise
política por parte do españolismo, esa
suposición de que nacionalismo galego –de que o BNG– estaba na UVI, de
que se desinflara a única ferramenta
de defensa da Galiza, as consecuencias non se fixeron agardar. O PP e
o PSOE procederon axiña ao deseño
dun amplo plan para espoliar non a
BNG, que xa o daban por amortizado,
senón a Galiza, dos elementos que
nos identifican e nos permiten sobrevivir como unha nación diferenciada.
Planificaron toda unha batería de medidas a aplicar, con tanta intensidade,
teimosía e saña que se a aplicasen
na defensa do noso país, outro galo
nos cantaría; desde logo uns esforzos
dignos de metas máis elevadas. Actuaron como famentos voitres necrófagos cando detectan unha prea real
ou potencial, pelexando entre eles por

Urbanismo no Concello de Pontevedra.

Tenente-Alcalde responsábel de

Portavoz do BNG na Deputación de
Pontevedra
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cación da Lei urbanística, o Plan do
Litoral e as Directrices de Ordenación
do Territorio.

Dificilmente podemos os galegos sentírmonos
reflectidos en proxectos importados a través das
canles dos partidos foráneos e que se aplican no
noso territorio sen a máis mínima consideración
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levaren o protagonismo no desmantelamento dos piares da economía e da
identidade nacional galega.
O mecanismo de posta en escena
foi variado, mais case sempre foi unha
carreira de propostas de acordos e
pactos no que competían o PP e PSOE
en levar a iniciativa pública naqueles
asuntos nos que existían coincidencias ou acordos de fondo entre eles.
Vexamos:
Estatuto: acordo de fondo do PP
e do PSOE para elaborar un Estatuto de segunda. Proposta do PSOE de
retomar os labores de redacción dun
novo Estatuto deixando fóra ao nacionalismo.
Decreto da Lingua no Ensino:
acordo entre o PP e PSOE con iniciativa neste caso do PP. Este acordo trataría de eliminar o suposto ‘conflito’
xerado polo Decreto do bipartito, renegando o PSOE da súa propia Consellaría, despois de intoxicar con que na
perda das Eleccións moito tivera que
ver este ‘conflito’ inventado e as concesións do PSOE ao BNG.
Financiamento
autonómica:
prexudicial para a Galiza. Proposta do
PSOE, aceptada polo PP galego.
Expatriación das Caixas: acordo
básico do PSOE e do PP, plasmado, a
través da FROB e feito público nas declaracións dos uns e dos outros, sobre
todo na política madrileña, para deslocalizar e expatriar o aforro galego.
Territorio: acordo entre o PP e o
PSOE, competindo entre si por tomaren a iniciativa do famoso ‘Pacto polo
Territorio’, no que incluían a modifi-

URXENCIA NOS ACORDOS. Todos
estes acordos básicos, porque houbo
acordos explícitos plasmando en
concreto as coincidencias de fondo, fraguáronse nos primeiros meses
do novo goberno da Xunta e en xulloagosto 2009 xa estaban todos en marcha. Que o PP ía facer algo así xa se
podía sospeitar, aínda que non na súa
intensidade; o do PSOE ten máis delito, pois demostrou claramente que,
se en algo avanzáramos no bipartito
nas cuestións fundamentais para a
Galiza, foi grazas á presenza do BNG.
Faltoulles tempo aos ‘socialistas’ para
renegaren a toda présa e aliárense co
PP en contra do que sostiveran no bipartito, deixando claro que a súa política de fondo é igual de agresiva para
este país que a do PP.
DENTRO DO BNG TAMÉN HOUBO
ABANEOS. Comentario aparte merecerían os timoratismos –cando non
desercións– que parte do nacionalismo organizado tivo ante esta vaga de
agresións contra a Galiza e que se estaban a deseñar por parte do españolismo, e mesmo a influencia que esta
actitude puido ter na percepción que
os centros de decisión do españolismo
captaron sobre cal ía ser a reacción do
nacionalismo ante os ataques á Galiza
que estaban a tramar. No da lingua,
no das caixas e no do territorio, tanto
na modificación da Lei como no Plan
do Litoral, estes abaneos –aínda que
minoritarios– chegaron a ser públicos
e notorios. Mais deixémolo aquí, que
non é este o obxecto do artigo… En
todo caso, constatar que hai sectores
do BNG que teñen pánico a facer política nacionalista e separarse do PSOE,
mesmo cando este mostra a súa faciana máis centralista e antigalega.
A POLÍTICA NACIONALISTA MUDOU A SITUACIÓN. Mais a suposición de que o BNG estaba a piques de
desaparecer da escena política galega
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e a súa capacidade estaba terribelmente minguada durou o que tardamos en facer política nacionalista de
verdade. En canto definimos claramente a nosa posición sobre a lingua,
sobre as caixas, sobre o territorio, sobre o financiamento, etc., as disputas
das forzas españolistas por apareceren como abandeirados dos acordos
aos que chegaran convertéronse en
carreiras, en présas, a ver quen se
desmarcaba canto antes deses acordos, sen importarlle as contradicións
continuas nas que caían. Foron espectáculos políticos de altura, dignos de
pagar unha entrada polo deleite que
supuxeron, ver o Feijoó liberal e centralista, cambiando o seu discurso e
votando unha Lei de Caixas intervencionista e defensora do marco galego,
ou ver o Patxi a bailar o cancán co seu
voto a tremendamente regresiva modificación da Lei urbanística que pactara e ben pactada co PP, entre outros
episodios dignos de antoloxía.
UNHA AGRESIÓN BRUTAL: O PLAN
DO LITORAL. Este marco xeral de
actuación repítese nun aspecto do
territorio máis descoñecido, aínda
que da mesma importancia que os
anteriores: o Plan de Ordenación do
Litoral (POL). Como xa se dixo antes,
foi obxecto dun acordo entre o PP e
o PSOE dentro do famoso Pacto polo
Territorio e elaborado, primeiro polo
PSOE e, despois, co cambio de goberno na Xunta, polo PP, aínda que a
versión final sexa do actual goberno
da Xunta.

O Plan, elaborado pola Xunta de
Galiza é unha terríbel e descarnada exposición do deseño que ten o
Partido Popular, coa asentimento do
PSOE, para a nosa nación.

Praias de Cangas do Morrazo

O PLAN DO LITORAL DESPROTEXE
SALVAXEMENTE A NOSA COSTA.
Por se alguén pensa que as deficiencias
do Plan do Litoral consisten no seu excesivo proteccionismo, a relación que
vén a continuación dos seus contidos
relativos aos aspectos que máis incidencia negativa teñen no noso litoral
despexa calquera xénero de dúbidas:
Non impón ningunha limitación
ao sector enerxético, especialmente
da eólica. Propón a súa ampliación ilimitada en toda a costa.
Non ordena nin restrinxe para
nada as instalacións de acuicultura,
senón que avoga pola súa extensión
na nosa costa.
Non limita as implantacións industriais existentes, algunha delas
moi agresivas para o medio e non
pon couto a implantacións futuras.
Paradigmática é a defensa que fai de
ENCE-ELNOSA , ALCOA, Térmica de
Sabón, Refinería, Ferroatlántica…
Defende os recheos conflitivos
(algúns con sentenzas firmes en contra), adoptando decisións aberrantes
e contra natura, como pór como asentamentos tradicionais naves e instalacións de moi recente construción.
Non limita a implantación de infraestruturas, obviando o tremendo
impacto que teñen moitas delas. As referencias están sempre deseñadas para
xaneiro-xuño 2010 terra e tempo
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Desde hai un tempo, mesmo a raíz do
enfrontamento de Chaves co Rei, hai unha
ofensiva da simboloxía españolista sen pudor
nuns termos que até hai uns anos nos parecerían
improbables pola súa agresividade contra todo
tipo de “identitarismo”

evitar a implantación de edificacións e
instalacións, nunca infraestruturas.
Trata de consolidar a profunda
alteración da capa vexetal do noso
litoral, acelerando a substitución do
bosque tradicional polo alóctono de
eucaliptos. A consecuencia son as
ridículas proteccións de bosque tradicional que se contemplan no documento, evitando as zonas que tradicionalmente tiveron fragas ou soutos.
Deixa sen protección amplas zonas de Dominio Público Marítimo
Terrestre, utilizando subterfuxios
para mantelas ocupado por actividades que deberían levantarse como
moi tarde no 2018.
En todos os aspectos antes citados o POL é clara e extremadamente
desproteccionista da nosa costa e do
noso litoral, tratando, incluso, de salvar as limitacións que pon a Lei Estatal de Costas.
ESTÁ ELABORADO CON CRITERIOS
LEVANTINOS, ALLEOS ABSOLUTAMENTE Á REALIDADE GALEGA. O
POL utiliza conceptos e criterios alleos
á realidade galega coas conseguintes
disfuncións e solucións aberrantes:
A máis grave, a que máis resalta,
é a ‘Mellora Ambiental e Paisaxística’.
Parte da hipótese de que no litoral galego existía unha franxa de territorio
libre de edificación entre o borde do
mar e os asentamentos tradicionais,
afirmación que se podería soster en
costa aberta mais radicalmente falsa
nas Rías e na costa abrigada que sempre tiveron asentamentos a carón do
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mar. Con este estraño criterio, chega
á conclusión de que a totalidade de
asentamentos como a Illa de Arousa,
Cambados, O Grove, Raxó, Combarro,
Moaña, Oia, Camposancos, Camariñas, entre outros moitos, deberan
estar sempre libres de edificación. En
definitiva, unha auténtica falta de
respecto: vén a dicir que, como en
case todo, os galegos nos enganamos
cando nos asentamos hai moitos séculos á beira do mar.
Utiliza criterios levantinos cando
dá unhas proteccións absolutamente
desproporcionadas a calquera rego ou
posíbel rego de auga; maior protección canto máis cativo sexa o curso de
auga. Mentres carecen de protección
ríos como o Ulla, o Lérez, Eume, Miño
ou o Verduxo, hai regatos case inexistentes que chega a protexer medio
quilómetro a cada beira do seu leito.
O POL ARRASA, SEN CAUSA XUSTIFICADA, MILLEIROS DE VIVENDAS
E DOTACIÓNS. Como consecuencia
da aplicación dos criterios antes expostos, o resultado é que todo o que
o POL ten de laxo e desproteccionista
en relación á enerxía, industria pesada, acuicultura, recheos, infraestruturas, eucaliptización e ao DPMT SE
converte en rigor extremado e desproporcionado en relación á edificación residencial, dotacional e comercial, grande parte moi lonxe da costa
e fóra dos 500m da Lei e Regulamento
de Costas e da Louga. En todo o litoral galego, afecta de xeito grave máis
de 50.000 vivendas construídas, a inmensa maioría de paisanos, e a moitos centos de naves comerciais, hoteis
e similares, así como un bo número
de dotacións: centros educativos, sanitarios, instalacións deportivas, cemiterios, etc.
O PLAN DO LITORAL MANIPULA A
REALIDADE E INTRODUCE CACICADAS. O POL contén unha inxente
cantidade de aparentes ‘erros’ que, en
realidade, son:
Unha enorme e masiva manipulación intencionada dos dados obxecti-
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vos, coa intención de aplicar os criterios aberrantes cos que foi elaborado,
violentando así de xeito sistemático,
a realidade obxectiva. Edificacións
tradicionais que figuran como novas
e ao revés, bosques que non son e os
que realmente son non están, etc.
Unha numericamente pequena
cantidade, mais moi significativa desde o punto de vista da equidade, de
modificacións coa finalidade de beneficiar determinados propietarios, de
xeito inxusto e arbitrario.
COMO SE XESTOU ESTA BARBARIDADE?. Esta é a pregunta que xorde
sempre cando os veciños se decatan
do contido real do Plan do Litoral.
Mais a pregunta ten unha dupla, mais
bastante clara resposta: por un lado,
as directrices políticas foron dirixidas
clara e directamente a que o POL non
limitase as agresións máis graves; e
por outra banda, a campaña de feísmo
e as súas consecuencias.
PROHIBIDO LIMITAR AS AGRESIÓNS MÁIS GRAVES. Que os sectores que máis dano fan xa, ou poden
facer no futuro, ao noso litoral ficasen
excluídos das afectacións do POL,
foron ordes políticas claras e expresas do Partido Popular, moitas delas
directamente do Presidente Núñez
Feijoo. As consignas foron claras e
expresas:
Barra libre ao sector enerxético.
Non se toque, nin restrinxa ningunha
industria pesada. Non se protexa ningunha zona susceptíbel de criar eucaliptos. Non se limite para nada as futuras instalacións de acuicultura, etc.
Se non podían entrar a ordenar
e limitar estas agresións, só lles quedaba centrarse na edificación residencial, e para iso existía unha boa
coartada.
O PLAN DO LITORAL COMO SUPOSTO LÁTIGO DO FEÍSMO. Por
un lado, o POL nace como consecuencia daquela campaña de hai arredor
de 9 anos sobre o feísmo, a levantinización e, inclusive, marbellización

da costa galega. Todo se ía en cargar
a man no mal gusto dos galegos e
na importación de problemas que na
Galiza non existían, cando menos na
intensidade e formas que teñen no
Levante penisular. A mentalidade de
autoodio de sempre: os galegos temos
os nosos problemas, mais se hai unha
desgraza noutro lado, aquí tamén a temos que ter, se acaso aumentada, aínda que ningunha realidade obxectiva
sostiver tal afirmación.
O propio POL contén uns datos
moi clariños sobre o limitado da ocupación do litoral por expansión urbanas ou urbanizadoras. Xa lles daba
igual: o prexuízo xa estaba interiorizado e as conclusións estaban feitas de
antemán, aínda que non corresponden co diagnóstico do documento. O
problema introducido pola campaña
de feísmo era a edificación residencial, comercial e de servizos aos veciños e, en consecuencia, o POL ataca
estes sectores dun xeito desproporcionado, inxusto, sen piedade.

Preséntasenos unha imaxe bucólica dunhas
costas que deben ser resgardades das agresións
do feísmo, apelando a nosa lóxica identificación
coa nosa paisaxe, co fin de lavar a cara do que
realmente están a facer ao favorecer proxectos
de lucro económico particular que son de grande
impacto estético, ecolóxico e medioambiental
como acontece con enclaves como o de ENCE
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to de constituír unha agresión á autonomía e as competencias municipais.
Pode ter algo ou bastante de certo,
mais ollo co argumento, que coincide
co rancio pensamento de que as Autonomías son malas e que as competencias do Estado e dos Concellos son
as boas e as que deberían funcionar.
Por outro lado, esta acusación é
moi recorrente e foi usada varias veces
en contra de actuacións nosas na Xunta, nalgún caso con tanto base como a
que podería haber agora co POL.
En todo caso, o problema central non é esta suposta invasión de
competencias municipais, senón a
tremenda agresión que supón o POL,
polos criterios cos que foi elaborado,
na versión definitiva polo PP, mais coa
aquiescencia do PSOE.

Os mesmos que acusan de feismo aos galegos
son os que introducen en nós machaconamente
valores ou elementos alleos que deturpan o
equilibrio e coherencia da imaxe das nosas
tradicións culturais e estéticas

Por se acaso, non se esqueceu da
propiedade das grandes bolsas de
soares e urbanizacións; as máis aberrantes, as que repugnan a máis mínima sensibilidade ambiental e aínda se
pode parar, esas, precisamente esas,
quedan liberadas polo Plan do Litoral. As casas e pisos dos paisanos son
as que sofren toda a ira xusticeira do
POL, convertido en espada flamíxera
que vai erradicar o feísmo e a levantinización do noso litoral. En resumo:
máis de 50.000 vivendas afectadas,
mais as urbanizacións máis agresivas
libres de protección.
Só a intensísima colonización
mental adobiada con unha desvariada
base teórica de ‘sustentabilidade’ europeo-levantina de urbanización con
campo de golf incluído, pode xerar
enxendros deste calibre.
SOBRE A SUPOSTA INVASIÓN DAS
COMPETENCIAS MUNICIPAIS. Existe unha liña argumental en contra do
POL que se centra basicamente no fei-
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PACTOS ABERTOS E PÚBLICOS, ESCURANTISMO CARA AOS VECIÑOS.
O Pacto polo territorio entre o PP e o
PSOE, no que está incluído o POL, fraguado a través da FEGAMP e no Parlamento, puido coñecelo todo o mundo,
porque foi feito á luz pública. Con este
aval, o Goberno do PP esforzouse en
facer un documento de moi difícil lectura para o público; a intención era que
pasase absolutamente desapercibido.
Cando as queixas por esa intencionada
ocultación foron medrando, viñeron
cun cambio de ‘cores’ na cartografía
que o único que fixo foi convertela xa
nun absoluto galimatías. En vez de facer máis fácil a comprensión, o único
que pretendeu foi transmitir a sensación de que non afectaba o que, na realidade, si prexudicaba o POL.
Ao descubrirlle a clara intención
escurantista, a irritación do Concelleiro Agustín Hernández foi de tal
calibre que, na tribuna do Parlamento insultou directa e gravemente os
alcaldes nacionalistas de Poio e Pontevedra polo simple feito de organizaren charlas públicas para dar a coñecer aos seus veciños o contido do Plan
de Ordenación do Litoral.
SÓ O BNG FIXO FRONTE Á AGRESIÓN DO POL. Fronte a esta clara
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Mentres o PP avanza
sen timoratismos no
seu duplo deseño de
entregar o país ao
grande capital e negar
a nosa identidade, a
progresía atópase moi
incómoda cando ten que
defender claramente a
nosa nación
agresión ao noso territorio por parte do
Partido Popular, avalada polo PSOE, os
sectores supostamente máis ‘conscienciados’, ‘ecoloxistas’, ‘progres’, etc, prefiren non asumir a evidente realidade
que teñen diante e buscan fuxidas do
tipo ‘é moi complexo’, ‘mellor algo que
nada’, ‘non nos podemos opor por principio a un instrumento de protección’,
‘algo terá de bo’... Da experiencia de ducias de charlas públicas, tirei unha constatación clásica e evidente: son os sectores máis populares os que albiscan mais
claramente o perigo, os que non teñen
reparo en se oporen a esta tremenda
agresión e asinaren ou exerceren as medidas procedentes para evitala.
En definitiva, mentres o PP avanza
sen timoratismos, coa complicidade do
PSOE, no seu duplo deseño de entregar o país ao grande capital e negar a
nosa identidade, a progresía atópase
moi incómoda cando ten que defender
claramente a nosa nación e a nosa identidade. Difícil aliado temos neses sectores, mais si podemos ter unha inmensa
potencialidade nos sectores máis populares; un reto do nacionalismo organizado será exploralas a fondo, freando
así as agresións do Partido Popular e do
PSOE, conscienciando a nosa sociedade na defensa da nosa identidade e dos
nosos intereses colectivos.
VAISE ROMPER O PACTO PP-PSOE
SOBRE O POL?. As continuas afirmacións do Conselleiro de que o POL
non é realmente o que está na documentación, que é outra cousa que non
dá explicado, que nin el mesmo sabe

ben o que é, mais que é outra cousa
diferente ao que trae o documento,
sementan dúbidas de cal vai ser a súa
actitude no futuro. A tranquilidade
que lle daba a suposición de descoñecemento por parte dos afectados, e
o apoio do PSOE, para perpetrar esta
agresión, deixou de existir, ao transcender o contido do POL da man do
BNG, e ante os continuos cambios de
opinión dos ‘socialistas’ sobre outros
asuntos pactados co PP.
A pasividade e complicidade do
PSOE nesta fase de consultas do POL
que acaba de rematar non é ningunha garantía de que non vaia mudar de
chaqueta e, como fixo co da lingua,
pase de apoiar a manifestarse radicalmente en contra.
Como nos temas aos que fixemos
referencia ao principio, o que parece
bastante previsíbel é que algún deles
se vaia desmarcar do acordo. O que
non sabemos, nin é demasiado predicíbel, é cal deles será: se o PP, pola vía
de cambiar absolutamente o contido
do POL ou de deixalo hibernar; ou o
PSOE, pasando do seu apoio incondicional á oposición frontal, como fixo
co Decreto da lingua.
En todo caso non ten maior importancia, o que temos que facer é
seguir a nosa política e que os outros
se posicionen –mellor dito, se reposicionen– desfacendo o acordo que
teñen, segundo lles pareza. Asta grave agresión contra o noso territorio
e a nosa forma de nos relacionarmos
con el, esta agresión do POL, hai que
parala ■

Nenas participando no “Correlingua”, optando por
empregar simboloxía propia e que faga patente
a nosa peculiar maneira de estar no mundo,
visibilizando unha realidade específica como é
a nosa
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A mensaxe nacionalista de

Ramón Otero
Pedraio
Ramón Otero Pedraio publica o artigo “Encol d’un mensaxe” no número 502 de
A Nosa Terra, en Bos Aires, en maio de 1959. “Encol d’un mensaxe” defende
o Consello de Galiza pois para Otero Pedraio quen escribira o artigo que
criticaba a mensaxe de Antón Alonso Ríos “non ten autoridade política nin
intelectual pra enxuiciar o mensaxe do segredario do Consello de Galicia,
Antón Alonso Ríos”.
Aparece na páxina sete xunto co
poema “A fouce esquecida” de Ramón
Cabanillas, no apartado de “Nosos poetas”; e “O idioma galego e a hispanidade”, do Sempre en Galiza de Castelao.
“Encol d’un mensaxe” é unha resposta
a un artigo no que se criticaba a mensaxe que Antón Alonso Ríos, secretario do Consello de Galiza, publicara
con motivo do aninovo, que se reproduce neste número de A Nosa Terra.
Asina este artigo co pseudónimo
de Adrián Silva, protagonista da novela La vocación de Adrián Silva, que
publicara en 1949. Emprega un pseudónimo porque defender a autodeterminación de Galiza, aínda que fose
en Bos Aires, podía suporlle graves
consecuencias. Este artigo pódese relacionar polo estilo a temática e mesmo na literalidade con outros artigos
anteriores a 1936 como “Nazonalismo
e federalismo”, “A nosa política”, ou
“O camiño redimido”.
No exilio, en 1944, créase o
Consello de Galiza para que Galiza

contase cun goberno propio. Nun
principio, estaba formado polos deputados do Partido Galeguista: Castelao, que era o presidente, Suárez
Picallo e Alonso Ríos; e dous deputados de Izquierda Republicana: Elpidio Villaverde e Alfredo Somoza.
Despois sumáronse Emilio González
López e Edmundo Lorenzo. Neste
mesmo ano Castelao recuperará as
relacións con vascos e cataláns a
través de Galeuzca.
A creación do Consello de Galiza
supuxo un enfrontamento entre Castelao e Ramón Piñeiro. Castelao consideraba necesaria esta institución
para que Galiza tivese un órgano representativo na volta á legalidade republicana que en 1944, co inminente
remate da II Guerra mundial, parecía
próxima. A importancia da existencia do Consello de Galiza farase evidente na transición nas dificultades
que tivo Galiza para ser recoñecida
como nación ao non contar cun organismo como o Consello de Galiza.

MÓNICA PAZOS MARTÍNEZ
Licenciada en Filoloxía Galega e
Filoloxía Románica. Profesora de
Lingua Galega e Literatura no ensino
secundario. Coeditora do libro “Cartas á
nai” de Ramón Otero Pedraio

xaneiro-xuño 2010 terra e tempo

29

Cultura

As diferenzas en relación co Consello de Galiza entre Castelao e Piñeiro son discrepancias ideolóxicas.
Castelao representa a continuidade
do proxecto nacionalista do Partido
Galeguista e Piñeiro a renuncia ao pasado nacionalista. O enfrontamento
chega a que Ramón Piñeiro considere
ilexítima esta institución e inclusive
negue a súa existencia.
Despois de centrar a mensaxe
deste artigo no Consello de Galiza,
Ramón Otero Pedraio asocia o movemento galeguista co Consello de Galiza á vez que el se inclúe co uso da primeira persoa de plural: “‘O que non di
o mensaxe’ é precisamente o que nós
estamos dicindo a cada intre en conferencias, discursos, artigos periodísticos, asambleas, etc., etc., dende fai
vinte anos. ¿Por qué repetilo de novo?
Por ventura non se sabe cál é a posición do Movimento Galeguista con
respecto aos problemas económicos
e sociaes que aferrollan á nosa terra?”
Otero Pedraio séntese parte dunha tradición nacionalista e por iso emprega como argumento “de moitas décadas atrás” ou “desde fai vinte anos”
porque sabe cal é a posición do nacionalismo galego desde os momentos
fundacionais e é coñecedor dos conflitos vividos tras a Guerra civil xa que
mantivo un contacto permanente co
nacionalismo do exilio, especialmente con Castelao.
A data e o título deste artigo son
esclarecedores da posición do autor
de Trasalba. Fai súas as posicións do
presidente do Consello de Galiza e dálle carta de natureza á declaración do
consello de 1958, cando este xa estaba a ser cuestionado dentro dos grupos exiliados e xa se tiña celebrado a
xuntanza da Rosaleda. Porén, ten aínda máis importancia o propio título,
na medida que asevera como súas a
posición dos depositarios da legalidade galega no exilio.
Castelao nunha carta a Rodolfo
Prada de 1947 sobre a situación do
nacionalismo neses momentos nomea dúas veces a Otero Pedraio. A
primeira, cando lle fala dunha carta
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de Piñeiro: “A carta é moi garimosa
(dime que os visitou o “Fidalgo de
Trasalba” falándolles de min con moita emoción) e pode supoñer o efeito
que me causaría a min”1. A segunda,
cando lle indica a Prada a importancia de que Otero Pedraio coñeza todo
o que está a acontecer: “Cicáis vexa
vostede a Ramón antes de sair éste
para Bos Aires. Entéreo de todo. Coido que debe andar con moito coidado
si é que quer retornar. A época non é
a que nos desexaríamos; pero de ningunha maneira debemos opoñernos á
ida de Ramón a esa”2.
Otero Pedraio viaxa en 1947
a Arxentina e Uruguai. É unha viaxe moi importante pois vai ver por
primeira vez desde 1936 os exiliados
e pode falar con liberdade. Vaise producir un contacto directo, sen intermediarios, pois debido á censura da
ditadura había moitos problemas para
a comunicación política. De todas as
formas Ramón Otero Pedraio non é
un descoñecido en América pois antes da súa viaxe publicou no exilio
Adolescencia, Las palmas del convento,
Las ciudades gallegas e Historia universal de la cultura gallega.
As expectativas e transcendencia
desta viaxe no interior son grandes.
Ramón Cabanillas, o 18 de marzo de
1947, escríbelle: “Estou encantado
de que vaias a Bos Aires. Até é cousa
necesaria, pois ninguén como ti para
poñelos ó tanto do que pasou, do que
pasa e do que pode pasar na nosa
Terra”3.
O encontro con Castelao vaise
producir cando este chegue de París.
Desde o barco envíalle unha carta
na que di: “Eu levo moitas ganas de
abrazarte, pois xa non teño espranza
de ver nunca máis a nosa Terra, e
abrazarte a ti é abrazar a Galicia.” A
amizade entre eles é moi profunda
1

Carta de Castelao a Rodolfo Prada, en Terra e tempo, 137-140, 2006
2 Carta de Castelao a Rodolfo Prada, en Terra e tempo, 137-140, 2006
3 Rei, Luís: Ramón Cabanillas. Crónica de
desterros e saudades, Galaxia, Vigo, 2009
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Otero Pedraio séntese
parte dunha tradición
nacionalista porque
sabe cal é a posición do
ao compartiren as mesmas ideas:
“Castelao e mais eu repousabamos un
noutro coa enteira confianza dos nenos. Moitas veces entre nós un relixioso silencio nos xuntaba mais do que
as millores falas”.4
Esta viaxe de Ramón Otero Pedraio permítelle coñecer a Castelao a
realidade en Galiza como lle manifesta a Manuel de Irujo, o 6 de outubro
de 1947: “Conozco perfectamente el
estado actual de Galicia, tanto de sus
organizaciones clandestinas como de
su vida e inquietudes, pues no en vano
ha venido a Buenos Aires quien podía
enterarme a conciencia de todo ello”.5
Polos vieros da saudade, crónica
desta viaxe de Ramón Otero Pedraio,
publicado en 1952, remata coas referencias a Castelao e a Galiza: “Soubemos nós na Galicia, os primeiros, a
nova da súa morte (...) Mais a nosa
viaxe americana remata no adeus e
bendición de Castelao, e nisa lembranza de non semellante fondura e
gravidade pra nós remata ista crónica
dunha viaxe, feita e cumprida coa soia
arelanza e amor da Nosa Terra, e da
nosa estirpe galega”.6
Ramón Otero Pedraio viaxará dúas
veces máis á Galiza ideal. En 1956
viaxa a Caracas onde en 1958 o Centro Galego de Caracas, con motivo da
súa xubilación, publica Ramón Otero
Pedrayo: a súa vida e a súa obra: homenaxe da Galicia universal como recoñecemento á súa traxectoria na defensa da cultura e identidade de Galiza.
En xullo de 1959, dous meses despois da publicación deste artigo, volve
á Arxentina e Uruguai. A Galiza do
exilio representa para el a esperanza
e por iso mostra unha grande ilusión
antes de realizar as viaxes e chega a
afirmar nunha conferencia en Bos Aires que se considera un galego de Bos
4 Otero Pedraio, Ramón: O libro dos amigos, Galaxia, Vigo, 1997
5 Garrido Couceiro, X. C.: Piñeiro contra
Castelao, Castelao contra Piñeiro, A Nosa
Terra, Vigo, 2009
6 Otero Pedraio, Ramón: Polos vieiros da
saudade, Galaxia, Vigo, 2001

Aires. Ramón Otero Pedraio para o
exilio é a lealdade aos ideais. En 1956,
no I Congreso da emigración galega,
organizado polo Consello de Galiza, a
breve e emotiva “Mensaxe do esgrevio dianteiro da cultura galega: don
Ramón Otero Pedrayo”, segundo Lois
Tobío, terá moita importancia.
“Encol d’un mensaxe” é moi clarificador respecto das diferenzas ideolóxicas entre o exilio e o interior. A
postura dalgúns do interior, recollida
en Nova orientación do galeguismo
de Ramón Piñeiro, defende a superación do nacionalismo. Ramón Lugrís
resume situación política dos anos
50: “Solucións hai dúas -solucións
futuras, enténdese-. A extremista de
romper todos os vencellos co Estado,
e independizarse -cousa que desexan,
segundo din, certos grupos de emigrados, e ti estás nun dos grupos-, procurando para Galicia un réxime que lle
permita pactar libremente con quen
lle pete. E outra máis moderada, que
sería a de chegar a un entendemento
cos outros pobos ibéricos, para organizáremos entre todos un Estado forte que salvagardase as peculiaridades
dos seus integrantes.(...) Verás como
a idea do “arredismo” é absurda. (...)
esas formas políticas, baseadas no
diálogo, chámanse federalismo”.7
A caricatura que Lugrís pretende
facer do debate exilio/interior toma
unha forma máis prosaica no mesmo
texto cando continúa afirmando “é
absolutamente preciso superar o nacionalismo”, propugna como alternativa o federalismo e vencella o futuro
da identidade galego ao europeísmo
que animaban os Estados Unidos e a
democracia cristiá do continente
Estas ideas recóllense no informe
que en 1957 lle entregan en Compostela aos representantes do exilio.
Nesa reunión Manuel Gómez Román,
Ramón Cabanillas e Ramón Otero Pedraio son utilizados para lexitimar a
desaparición do Partido Galeguista. A
7

nacionalismo
galego desde os
momentos fundacionais
e é coñecedor dos
conflitos vividos tras a
Guerra civil

Franco Grande, X. L.: Os anos escuros. A
resistencia cultural dunha xeración, Galaxia, Vigo, 2004
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Encol d’un Mensaxe
No periódico Galicia, orgao da Federación de Sociedades Gallegas, pertenecente ó mes de marzal d’este ano, insértase un artigo
tituado “O que non dixo o mensaxe”, firmado por un militante comunista hespañol moi vencellado aos militantes do Partido Comunista
na dita Federación. O autor, ou pol-o menos o que o firma, José Domínguez, non ten autoridad política nin intelectual pra enxuiciar
o mensaxe do segredario do Consello de Galicia, Antón Alonso Ríos, dirixido á Nación galega co gallo de anonovo, que a prensa
da colectividade publicóu oportunamente e hoxe insertamos n’esta mesma edición de A NOSA TERRA. Se nos facemos eco da sua
crítica é porque detrás d’él está o Partido Comunista.
“O que non di o mensaxe” é, precisamente, o que nós estamos dicindo a cada intre en conferencias, discursos, artigos periodísticos,
asambleas, etc., etc. dende fai vinte anos. ¿Por qué repetilo de novo? Por ventura non se sabe cál é a posición do Movimento
Galeguista con respecto aos problemas económicos e sociaes que aferrollan á nosa terra? En verdade, o que lle doi ó devandito
comunista é o tono autonomista do Mensaxe. O Partido Comunista hespañol é cerrilmente centralista; anque, as vegadas, nos seus
escritos, discursos e acordos di ser “federalista”, o seu inconscente denúncialle a verdade dos seus sentimentos. Non leu o noso
“paisano” Domínguez ben o Mensaxe, ou non o quixo entender. O vencello natural que debemos ter con Portugal, é o que se postula
no mensaxe, tende xustamente a reincorporación de Portugal a un Estado hispano, integrado por as diversas nacionalidades en
que está constituida a povoación peninsuar; e Galicia é a ponte que ten que servir -ha de servir- pra vencellar ao noble país irmán
ao posible Estado ibérico. ¿Parécelle malo este concepto do mensaxe? -¡A nós, non! Hai moito tempo que está latente no noso
patriótico movimento; non é d’agora, senón de moitas décadas atrás, cando aínda non eisistía o P. Comunista.
O Mensaxe de Alonso Ríos é dun contido substancial, é un verdadeiro documento ourentador onde se afirma a nosa persoalidade
de povo diferenciado, con plea capacidad pra constituir unha verdadeira Nación independente; e asociada, si esa é a sua vontade,
nunha comunidade ibérica de nacións:
“A esperencia histórica é aleccionadora n’este senso pra Galicia. Ela mostra sempre que ista libróu unha loita, foi implacablemente
esmagallada pol-a reacción. Contrariamente, cando Galicia xuntou os seus esforzos ós demais povos de Hespaña, outivo éisitos”, di
o “camarada” Domínguez. Esto se chama sinxelamente, macanear. Galicia, pra sua desgracia estivo sempre amarrada a Hespaña;
senón o estivera, sería hoxe unha nación independente a maneira de Portugal, Bélxica ou Dinamarca, e non tería que verse esmagada
por unha Hespaña reaccionaria, fanática e incivil que “desprecia cuanto ignora” ao decir d’un poeta eminente; e iñora moito. Unida
a Hespaña tuvo que loitar sola en todo intre, e senón vexamos: os mouros botounos ela sóia do seu territorio; os normandos, idem; os
piratas turcos e berberiscos que durante o século XVII asolaron as costas de Galicia, tamén os botóu ela soia; e ainda hai máis, como
Hespaña non tiña barcos d’abondo, os galegos xuntaron diñeiro pra mercalos ou facelos pol-a sua conta pra defender as suas costas e
os seus portos; o diñeiro foi pra Madride, e até hoxe, nin cartos nin barcos. Coa invasión dos franceses de Napoleón ocurreu outro tanto;
Galicia, desarmada, caéu en poder d’eles, e tiveron que os galegos solos botalos fora; e aínda aturar o terrible insulto oficial publicado
na Gaceta, chamándolle a Galicia “País envilecido por excelencia” ate que, gracias a Wellingthon, que puxo aos galegos como exemplo
de coraxe i heroísmo, textaros as insultantes verbas do xornal oficial do Estado hespañol, reitificando tardiamente o aldraxe.
Agora mesmo, con unha economía dirixida pol-o centralismo político, non se permite, ou non se dan facilidades para industrializar
a nosa Patria, que é a que reune as millores condicións de toda a penínsua pra elo. En troque instalaron novas fábricas en Madride,
Toledo, Valladolí, Burgos, etc., carecendo estos sitios de condicións. Non teñen nin auga, pra enerxía hidráulica, nin ferro, nin carbón,
nin leña, nin petróleo, sendo a fabricación de tales productos antieconómica, tendo que vivir d’unha grande protección do Estado,
e levando da nosa Terra a enerxía eléctrica. Despóis de cornudos, apaleados, di o refrán. Gracias a Hespaña e os seus políticos,
os galegos temos que emigrar pra non morrer de fame, mentres que os nosos minerais, ferro, wolfram, niquel, estaño, caolín, etc.,
etc., se exportan para Italia, Alemania, Francia, etc. O noso país coa sua abondante forza eléctrica sacada dos moitos ríos nosos, e
cos minerais que atesoura os seu chao, poderíase facer unha mañífica industria, pesada e lixeira. Con elo evitaríamos esa doorosa
corrente emigratoria da millor xente nosa, cuio beneficiario é o Estado hespañol que se apodera do diñeiro que os emigrados xiran
pra manter as suas familias, convirtindoo en divisas fortes pra sosten do maldito armatoste estatal hespañol. Sí pedimos o que é
noso, con todo dereito, invéntannos un dito infamante: “A gallego pedidor, castellano negador”. Non é cousa de Franco solamente,
é do bebere centralismo castelán, que ten medo que a hexemonía de Hespaña se lle vaia das mans. Agora, a un centralismo político
e cultural, engádese o centralismo industrial... ¡E así está Hespaña! Pra nós igual e a monarquía, a República ou o falanxismo. A
república do 31 a duras penas transixia con un vulgar federalismo, que non siquera chegaba autonomía das provincias arxentinas.
Hai que ir directamente a autodeterminación das nacionalidades peninsuares, pra despóis, en plea igualdade de condicións, crear
o Estado ibérico. Non queremos unha dádiba do Estado hespañol castelanizante, que hoxe a otorga e mañán a quita. O noso dereito
de povo diferenciado é natural, non pode ser unha concesión, unha dádiba.
Pra entender estas cousas “camarada” Domínguez, hai que ter o sentimento patriótico desperto, sentirse fortemente vencellado
ao grupo humán de onde un procede. As ideoloxías, non bastan. Poden servir hoxe, e mañán, non. A Patria e inmorrente i-está por
riba de todas elas. E nós sentímonos fondamente patriotas, sin que esto siñifique, claro esta, desentendernos dos arduos problemas
políticos, económicos e sociaes que aflixen á Patria.
Adrián Silva [Ramón Otero Pedraio]
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súa presenza na Rosaleda non pode
ser malinterpretada pois a súa opinión
sobre o nacionalismo e o federalismo
exprésaa con claridade neste artigo:
“En verdade, o que lle doi ó devandito comunista é o tono autonomista do
Mensaxe. O Partido Comunista hespañol é cerrilmente centralista; anque, as
vegadas, nos seus escritos, discursos
e acordos di ser “federalista”, o seu inconscente denúncialle a verdade dos
seus sentimentos. (...) O Mensaxe de
Alonso Ríos é dun contido substancial,
é un verdadeiro documento ourentador onde se afirma a nosa persoalidade
de povo diferenciado, con plea capacidad pra constituir unha verdadeira Nación independente; e asociada, si esa
é a sua vontade, nunha comunidade
ibérica de nacións. (...) Pra nós igual e a
monarquía, a República ou o falanxismo. A república do 31 a duras penas
transixia con un vulgar federalismo,
que non siquera chegaba autonomía
das provincias arxentinas. Hai que ir
directamente a autodeterminación das
nacionalidades peninsuares, pra despóis, en plea igualdade de condicións,
crear o Estado ibérico. Non queremos
unha dádiba do Estado hespañol castelanizante, que hoxe a otorga e mañán
a quita. O noso dereito de povo diferenciado é natural, non pode ser unha
concesión, unha dádiba”.
Máis explícito é aínda nun artigo, asinado en xullo de 1969, que ía
ser publicado nun número da revista
Vieiros, onde Otero, desta volta Solovio, afirma: “Non podemos nin por
un instante en esquencer iste nome
nazonalismo. Porque a moitos pon
medo e porque hoxe todos se chaman
federales”.
A mensaxe de Otero Pedraio defende con claridade as ideas nacionalistas como antítese do federalismo,
na medida que este ficaba no plano
da descentralización administrativa e
non partía da existencia de realidades
nacionais como suxeitos depositarios
de dereitos políticos. No interior son
varios os testemuños que sinalan o
afastamento de Otero das ideas de
Piñeiro. A desaparición do Partido

Galeguista e a renuncia ás ideas nacionalistas contaba coa oposición dun
sector importante.
Alguén tan pouco sospeitoso
como Franco Grande ao lembrar a
Otero Pedraio di: “Penso que don Ramón era nacionalista -non teño ningunha proba para negar que o fose-,
pois do que non hai dúbida é de que
nunca limitou en nada o herdo de
Castelao. Por iso sumiu plenamente o
pensamento e o exemplo de Daniel,
identificándose con el misticamente.
(...) Pero, con todo, o pensamento de
don Ramón era máis afín ó nacionalismo que a calquera outra fórmula.
Nunca se parara a pensar, como Lugrís
ou eu mesmo, no federalismo ou nas
‘comunidades básicas diferenciadas’”.8
“Encol d’un mensaxe” fala tamén
da realidade social e económica de
Galiza en 1959. Ramón Otero Pedraio
denuncia a emigración, a exportación da enerxía eléctrica e a falta de
industrialización e conclúe: “Agora,
a un centralismo político e cultural,
engádese o centralismo industrial...”
Aparece aquí Otero como unha persoa
atenta á realidade social e económica
de Galiza que analiza de xeito moi
agudo o papel que no Plano de estabilidade do 1956 se lle asignaba á nosa
nación e traza as liñas do carácter da
nosa dependencia, introducindo o
vector económico.
Ramón Otero Pedraio desde que
abandonou a “súa pose diletante”
non foi outra cousa que un militante
nacionalista que “fixo de todo porque
estaba todo por facer”. Participou na
organización do nacionalismo desde as
Irmandades da Fala, na ING e xa por
último no seo do Partido Galeguista.
Nunca reduciu a súa pertenza ao nacionalismo ao papel de representante, ou
cartaz electoral, ou deputado brillante. Viviu intensamente as súas coitas
e conflitos, sendo decisiva a súa participación para desactivar a excisión
deste pola dereita e para manter a súa
8

Grupo Brais Pinto, Madrid, 1958. Diante da casa
(r. Ballesta, 13) en que viviron Rosalía de Castro e
Manuel Murguía.
Ben-Cho-Shey, Fernández Ferreiro, Otero Pedraio,
Bernardino Graña, Antón Arias, un directivo do
Centro Galego e Leonardo Fernández Souto;
Bautista Álvarez, Méndez Ferrín e Raimundo
Patiño

Franco Grande, X. L.: A ilusión da esperanza (de Cabanillas a Baixeras), Edicións do Cumio, Vilaboa, 1991
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A Xeración do Seminario de Estudos Galegos que
Otero prolongou coa súa actividade toda a súa
vida
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unidade en Ourense. Tiña claro xa daquela que a unidade do nacionalismo
era un valor en si mesmo, e que o debate esquerda/dereita era unha escusa
que agochaba a renuncia por parte do
grupo fraccional (Risco, Filgueira...) ao
proxecto do nacionalismo definido en
Lugo e despois en Pontevedra.
A este traballo de organización
nacionalista vai dedicar importantes
esforzos tamén durante a ditadura
contando coa axuda de antigos compañeiros como Ramón Cabanillas:
“Hai moitas memorias distintas da
tertulia do Lyon D’Or e traemos ao
noso relato, para irlle poñendo o ramo
á crónica daquel faladoiro galego en
Madrid, o dito polo profesor Xosé
Luís Méndez Ferrín, que manexa a información de que a tertulia era moito
máis que unha simple rolda de conversas amigábeis nun local de bebidas
e que o rol de Cabanillas non foi só
o dun velliño venerábel que sentaba
na cabeceira daquel fato de contertulios: ¿En realidade Ramón Cabanillas
limitábase a tomar café no Lyon D’Or?
Non. Ramón Cabanillas era moi consciente de que había que reconstruír
un núcleo democrático nacionalista
e el estaba mans á obra facéndoo ós
seus anos. Teño aquí un testemuño
de Xavier Pousa, excelente pintor que
todos vós coñecedes, que di así: “Ía
pasar o Nadal (el dictoumo e eu escribía, polo tanto pode ter erros; Xavier
Pousa estaba estudiando Belas Artes
en 1949-1950 en Madrid) a Goián e
nun aparte, no Lyon D’Or, don Ramón Cabanillas pediume que lle le-

vase unha carta a Otero Pedrayo pois
que eu pensaba pasar por Ourense.
Entregouma, moi cortesmente aberta, e eu fixen o que non debía, picado
pola curiosidade. Abrin e lin a carta:
tratábas dun informe detallado de
tódolos asistentes habituais á tertulia
do Lyon d’Or, incluído eu mesmo na
pespectiva da reconstrución na ilegalidade do Partido Galeguista”. Testemuño de Pousa”.9 Outro tanto se
deduce da correspondencia que mantén con Ben-Cho-Shey a quen xa en
1942 lle fala da necesidade de “poñer
en marcha o negocio botando man de
antigos accionistas” ou mesmamente
de múltiples anécdotas como a relatada por Casares cando lembraba “a
sorprendente resposta que por aqueles anos deu públicamente, co abraio
dos propios amigos, no café Español
a unha invitación oficial para pronunciar unha conferencia: “Antes tengo
que consultar con el partido”).10
O artigo remata cun gran sentimento patriótico: “A Patria e inmorrente i-está por riba de todas elas. E
nós sentímonos fondamente patriotas, sin que esto siñifique, claro esta,
desentendernos dos arduos problemas políticos, económicos e sociaes
que aflixen á Patria”. Otero Pedraio
transmitiu o posicionamento do nacionalismo ao longo da súa vida cun
labor de concienciación a través do
coñecemento da historia.
Un dos aspectos de permanente
disputa entre o grupo de Piñeiro e os
exiliados centrábase na recuperación
da memoria histórica do nacionalismo
anterior ao 36 así como na posta en
valor de todos aqueles patriotas que
foran vítimas da barbarie franquista.
A cuestión era fundamental de termos
en conta que o piñeirismo precisaba
facer táboa rasa da experiencia anterior para lexitimar o seu corpo doutrinal, confrontado co que fora elaborando o nacionalismo desde a asemblea
9 Rei, Luís: Ramón Cabanillas. Crónica de
desterros e saudades, Galaxia, 2009
10 Carlos Casares: Otero Pedrayo, Galaxia,
Vigo, 1981
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de Lugo. Este traballo de recuperación
histórica vaino levar adiante en solitario en Galiza Ramón Vilar Ponte e Otero Pedraio, este último, a través de O
libro dos amigos, publicado 1953.
A metade dos amigos mortos que
aparecen no libro son figuras destacadas do nacionalismo como Antón
Vilar Ponte, Lugrís Freire ou Lousada Diéguez, Peinador ou Cabeza de
León. Asemade realiza unha lembranza emotiva dos mártires Ánxel
Casal, Roberto Blanco Torres, Arturo
Noguerol, Víctor Casas, Alexandre
Bóveda, a quen cita de xeito reiterado
en Vieiros. A referencia máis senlleira
dedicada a Castelao vai acompañada
da pervivencia das súas ideas pois:
“Ningún aire valente hai para matar
isa chama. Cando foi o seu doloroso
e confiado pasamento, entre amigos,
un fondo silencio de orfandade fíxose na Galicia dista e da outra beira do
mar. Como se non tivera endexamais
feito dende a morte de Rosalía. O 7
de xaneiro do 1950 cínguese con 15
do Santiago do 1875 por un arco da
vella formado polo sol da inmorrente esperanza na orballeira de bágoas
da Galicia... Gardo a derradeira carta
escrita e non rematada da súa man.
Está chea de baril alento. Gardo moitas cartas e o eco de moitas conversas.
E con Castelao remata iste libro dos
amigos, pequeneira colleita do que
penso neles de cotío.11
Ademais de pensar neles como
afirma no libro tamén falaba deles. A
pegada que Otero Pedraio deixa nas
xeracións novas a partir dos anos 50
até a súa morte vai ser fundamental
para coñeceren o nacionalismo galego
e a figura de Castelao: “Non deixaba
de ser curiosa esta actitude de don Ramón, que por aqueles anos non pronunciaba unha soa conferencia na que
non aludise a Castelao. Lembro que
nunha ocasión, por estes anos, Méndez Ferrín dixérame, ao rexistrar este
feito, que don Ramón fixera a promesa de que, sempre que interviñese
11 Otero Pedraio, Ramón: O libro dos amigos, Galaxia, 1997

nun acto público, falaría de Castelao.
O certo é que así se producía don Ramón, dicindo sempre que el non era
máis que unha ponte entre Castelao
e a nova mocidade”.12. Moitos mozos
incorporados á loita nacionalista na
década dos 50 recordan como foi Otero o primeiro en trazar unha imaxe do
de Rianxo que recollía a súa faciana
política, lonxe daquel Castelao limitado que se explicaba en Xelmírez, 13.
Ramón Otero Pedraio desempeña
non só un papel de símbolo do galeguismo senón que tamén vai colaborar coas novas xeracións que se sitúan
fóra da influencia de Ramón Piñeiro e
nas que confía pois ve neles un sentimento nacionalista.
Coñece e participa nos primeiros
intentos de organización do nacionalismo a finais dos 50. É significativa
a relación que mantén co grupo Brais
Pinto pois: “Brais Pinto é a expresión
dunha xeración que quer continuar co
legado 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

Vemos a Otero Pedrayo intervindo no
nacionalismo desde o primeiro até o último
momento. En febreiro de 1922 celebrouse en
Monforte a cuarta Asemblea Nacionalista de
Galicia, que reuniu á maior parte dos dirixentes
históricos do nacionalismo galego Castelao,
Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo, os irmáns
Villar Ponte, Antón Losada Diéguez, Lois Peña
Novo, o xornalista e escritor Roberto Blanco
Torres e o poeta Manuel Antonio estiveron entre
os máis célebres participantes na asemblea,
entre numerosos militantes das Irmandades da
Fala de toda Galicia. Na foto vémolo á dereita
do seu amigo Roberto Blanco Torres, quen sería
asasinado no 36

12 Franco Grande, X. L.: Os anos escuros. A
resistencia cultural dunha xeración, Galaxia, Vigo, 2004
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Foto de Otero presentándose á Cátedra de
Xeografía e Historia da Universidade de Santiago
de Compostela que gaña o 31 de marzo de 1950,
con 62 anos. Logo do 36 tivo que comezar de novo
a súa carreira académica e con todo, arrepuxose
a adversidade tal como comparte nas súas
confidencias aos seus amigos como o galeguista
Manuel García Barros a quen lle envía esta foto
e lle comenta a súa experiencia nas oposicións á
praza da Universidade, fronte a un tribunal hostil

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”.13
Brais Pintos significa unha posición
clara contraria a Ramón Piñeiro ao que
“nunha ocasión na Rosaleda, na casa
de García Sabell, don Ramón -sen que
me lembre agora da causa que xerou
o seu xuízo-, ollando firmemente para
Piñeiro e erguendo xuntos os índices
das dúas mans, díxolle: “Porque todo
filósofo oculta sempre un ditador”. (...)
entón, que quería dicir don Ramón?
Honestamente, non o sei. Pero o certo
é que non conxeniaban moito(...)”14
A distancia con Piñeiro cada vez
vai ser máis evidente. Nos anos 60 vai
colaborar no número especial de Signo dedicado a Galiza, impulsado polo
grupo da UPG de Madrid “Galicia hoy”,
ou en Vieiros, publicacións que están
relacionadas cos nacionalistas de esquerdas que se enfrontaran a Piñeiro.
A relación coas novas xeracións continúa nos 70. Moncho Reboiras e outros
militantes da UPG teñen contacto con
el: “El, ademais, tiña relación con Otero Pedrayo. Eu teño ido varias veces
con el a casa de Otero Pedrayo. Moncho tiña moita admiración por Otero
e á inversa. otero era unha biblioteca
ambulante, que contestaba a calquera
pregunda sobre os clásicos galegos e
tamén sobre os clásicos do marxismo,
ou sobre calquera escritor. (...) As reunións con Otero eran a título particular e servíannos para buscar argumentos e coñecementos, mesmamente
citas literarias, para defender as nosas
ideas e posicións. Con Otero falamos
de moitas cousas, a min foi a persoa

13 Xosé Ramón Ermida Meilán: “Brais Pinto,
o Consello da Mocidade e a orixe da UPG:
unha evolución discontinua”, Terra e tempo, 145-146, 2008
14 Franco Grande, X. L.: Os anos escuros. A
resistencia cultural dunha xeración, Galaxia, Vigo, 2004
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que máis me impresionou na vida. Era
moi sinxelo, non como outros”.15
Ramón Otero Pedraio influíu
na xente nova e sentíase identificado con eles o que lle producía unha
gran satisfacción: “Faime feliz a xente
moza que me ven visitar a miúdo e na
que vexo cómo viven e medran con
novos pulos as vellas ideas que nós
defendemos noutro tempo”.16
Non deixa de sorprender que a pesar da abondosa documentación existente se tente reducir a discrepancia
entre Otero Pedraio e Piñeiro a unha
falla de empatía, ou o que é o mesmo,
reducir o que era unha absoluta discrepancia de criterios sobre o rumbo
do que deron en chamar galeguismo
a partir da década dos cincuenta a un
simple choque de caracteres que impedía unha relación fluída.
Non fai falla botar man de informacións, nin tampouco das testemuñas que achegaron as persoas que viviron este período, abonda con reparar
co que nos deixou escrito e coa práctica de Otero para concluír que neste
caso as diverxencias que se pretenden
resolver cun argumento tan terribelmente actual de limitar os conflitos
ideolóxicos á falta de sintonía persoal.
Como mostra “Encol d’un mensaxe”, onde á altura de 1959, o de
Trasalba preséntasenos como un autodeterminista, que considera a Galiza como unha nación, que recoñece
o papel reitor do Consello de Galiza
e que expresa con claridade a súa
oposición ao federalismo por ser antitético ao nacionalismo. Toda unha
mensaxe nacionalista, nin máis nin
menos, o que foi sempre Ramón Otero Pedraio ■

15 Fernández Rodríguez, Manuel: “Vida e
morte pola liberación dun pobo” en Moncho Reboiras. O nacionalismo galego nos
anos 70, Fundación Bautista Álvarez de
Estudos Nacionalistas, Santiago de Compostela, 2009
16 Freixanes, V.: Unha ducia de galegos, Galaxia, Vigo, 1976
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América concentra un 15% do total das linguas do

Artes Contemporáneas de Rosario
(ICARRO), Investigador Adxunto do

mundo (de 5.000 a 6.700) presentando un número que

CONICET e Membro Fundador da

ascende aproximadamente as 428 linguas en América

Agrupación “LaS LenguaS”

do Sur. No actual territorio da República Arxentina
falábanse antes da chegada dos españois 35 linguas.
Hoxe só sobreviven 12 (Censabella, M.; 1999).
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“Os nosos pais ocultaron o noso
idioma para salvarnos do xenocidio”
(Clara Chilcano, Dirixente Mocoví
da Agrupación Aborixe OCASTAFE)

A educación “multicultural” é
unha problemática vixente no mundo
enteiro e comeza a ser un interrogante importante no marco das políticas
da linguaxe en América, políticas
que, como sinala Hamel abarcan “...
ademais das esferas de intervención
deliberada do Estado, o campo dos
cambios (socio) lingüísticos en si
como, por exemplo, o xurdimento
de conflitos, os procesos de desprazamento, resistencia, o xurdimento
de linguas minoritarias; (e) inclúe,
por último, o estudo científico tanto
destes procesos como da intervención social e estatal neles...” (1998:43)
UN POUCO DE HISTORIA. A historia oficial, a dos “vencedores” fixo
do chamado “Descubrimento de
América” e da posterior “Conquista
e Colonización” xestas heroicas que
ocultan un dos xenocidios máis tremendos da historia da humanidade.
As consecuencias deste asoballamento disfrazado de cruzada civilizadora
obsérvanse aínda con claridade na
situación de marxinación e vergonza
cultural a que foron sometidos os Pobos Orixinarios do noso continente
que lograron sobrevivir. O propósito
era, claramente, erradicar estas culturas. Arrincanlas da superficie da
terra como a maleza, foi unha das
metas fundamentais da explotación
de América Latina. O “salvaxe”, o autóctono, debía desaparecer para dar
paso ao progreso.
Esta turrada do conquistador xerou en moitos casos movementos
de resistencia que se condensan con
claridade na moi coñecida frase “volverei e serei millóns” erroneamente
atribuída a Eva Duarte de Perón e que
foi, en realidade, pronunciada en novembro de 1781 polo importante dirixente da rebelión indíxena pola liberación (S. XVIII) Julián Apaza Nina
Tupac Katari quen morreu dicindo:

“Só me matan a min, volverei, e como
a quinua, serei millóns”.
No século XIX poucos foron os
proxectos políticos que, na historia
das institucións latinoamericanas, incorporaron o recoñecemento aos dereitos dos pobos orixinarios e moitos
menos os que, sostendo estes principios, chegaron a ter o poder nas diferentes etapas de consolidación dos
Estados nacionais.
Prodúcese un proceso de negación
da realidade indíxena co fin de consolidar un arquetipo de nación asociada
a un territorio, un goberno e unha lingua que terá á educación como gran
aliada. Claro resulta, en Arxentina,
o proxecto de Sarmiento quen enarbora a “civilización” para terminar co
que el mesmo define como “barbarie”.
Así cristalízanse ideoloxemas falaces
como “Arxentina, país sen indios”
cuxas consecuencias son sufridas aínda polas comunidades aborixes.
Xa por 1893, José Martí criticaba a
política sarmientina vaticinando que
“...a nosa América (...) ten que salvarse cos seus indios...” e preguntando
“¿...en que patria pode ter un home
máis orgullo que nas nosas repúblicas
dolorosas de América, erguidas entre masas mudas de indios, ao ruído
de pelexa do libro co cirial, sobre os
brazos sanguentos dun centenar de
apóstolos?”
O século XX trae consigo unha reformulación do concepto de nación e
do rol das poboacións indíxenas. Xa
non se busca negar a súa existencia
nin, abertamente, exterminalas se-

Adolfo Pérez Esquivel participou no Congreso das
Linguas
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Rodolf Raúl Achén, autor do artigo
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nón asimilalas á cultura hexemónica
nun, cada vez máis acelerado, proceso
de castelanización que se estenderá
até comezo dos 80.
Logo, “...constátase, en toda a
rexión latinoamericana, un xurdimento do indíxena atribuíbel á combinación de tres procesos: a onda de
democratización na rexión e o recoñecemento dos dereitos humanos;
a aceptación do credo neoliberal e a
aceleración do fenómeno de globalización.” (Gross, 2002 en López e Sichra,
2004:128)
“A transformación dos Estados
nacionais e nacional-populistas
que dominaron ao longo do século XX dá pé a novas formas de
gobernabilidade e lexitimidade
nacional con participación da sociedade e das súas diversas organizacións. Xa non son os Estados
asimilacionistas que intentan
forxar unha identidade nacional
negando ás súas minorías ou discriminándoas. Agora recoñecese

á poboación indíxena como algo
constitutivo da nación, aceptando a existencia dos seus dereitos colectivos.” (López e Sichra,
2004:128)
As comunidades indíxenas asumen outro protagonismo e eríxense
en novos interlocutores no escenario
político latinoamericano chegando
a resultar unha importante forza de
presión para os Estados nacionais.
Como un eco claro desta situación
os anos 90 ofrecen unha grande cantidade de producións científicas sobre
a diversidade lingüístico cultural, os
dereitos pos Pobos Orixinarios e a
Educación Intercultural Bilingüe (EIB)
e, en menos de dúas décadas, 11 países recoñecen nas súas constitucións
o carácter multicultural e plurilingüe
da súa poboación: Arxentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguai, Perú
e Venezuela (López e Sichra, 2004)
A xeito de exemplos podemos
lembrar que en 1992 México reforma
a súa Constitución definíndose (artigo
4°) como un país multicultural e plurilingüe e que en 1997 denomina como
Educación Intercultural Bilingüe á
destinada ás poboacións indíxenas
(Schmelkes, 2004); Arxentina reforma a súa Constitución en 1994, ano
en que Bolivia establece a interculturalidade na Reforma Educativa; e en
1996 Chile crea o Programa de Educación Intercultural Bilingüe en cumprimento da lei indíxena Nº 19.253 de
1993 (Williamson Castro, 2004)
Moitos autores consideran que o
século XXI será o século dos conflitos
culturais e xa non, como o século XX,
dos conflitos entre sistemas políticos
e económicos (Hamel, 2006). Isto parece reflectirse nas declaracións nacionais e internacionais vinculadas
cos dereitos indíxenas.
“...en 17 países recoñécese o dereito das poboacións indíxenas a
unha educación en lingua propia
e faise educación intercultural bilingüe no marco das reformas educativas en curso baseado nunha
política de descentralización tanto
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O 52,1% das linguas
do mundo son faladas
por menos de 10.000
institucional coma curricular, na
medida en que, polo menos no papel, recoñecen a interculturalidade
para todos e a necesidade de diversificar, polo menos parcialmente,
o currículo nacional. Faise educación intercultural bilingüe en Arxentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador,
Guatemala, Güiana, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguai, Perú e Venezuela.” (López e
Sichra, 2004: 134)
En realidade, e facendo referencia
ao ámbito que nos resulta máis próximo, podemos dicir que aínda non
existe, en Arxentina, un auténtico
plan nacional de EIB respectuoso do
dereito á autodeterminación lingüístico-cultural dos Pobos Orixinarios que
poña fin ao estigma que se evidencia
na frase da dirixente Clara Chilcano
que encabeza este artigo.
ALGÚNS DATOS. A desigualdade social que deben sufrir as linguas e culturas minorizadas advírtese con claridade cando se cruzan variábeis claves
como cantidade de falantes, niveis de
pobreza e posibilidades de acceso ao
sistema educativo.
O 52,1% das linguas do mundo
son faladas por menos de 10.000
persoas e as 10 linguas máis faladas
reúnen o 46% da poboación mundial.
Este monopolio da comunicación por
parte dun número moi limitado de
linguas “…atenta contra a diversidade natural e constitutiva da sociedade humana, profunda as asimetrías
sociais, políticas e culturais e ameaza
as condicións mesmas do desenvolvemento humano, do seu pensamento
e a súa investigación científica.” (Hamel, 2006)
A falta de censos claros e veraces
impide establecer con precisión o número de membros de comunidades
indíxenas en América Latina. Algúns
investigadores (López e Sichra, 2004)
falan de polo menos 40.000.000 de
persoas (o 10% da poboación) distribuídas en comunidades de entre 500
e 50.000 integrantes, salvo o caso dal-

gúns pobos con máis de 1.000.000 de
persoas (aimara, náhuatl, quiché, mapuche) e do pobo quechua con máis
de 10.000.000.
A distribución por países presenta, tamén, unha gran diversidade.
Nalgúns, como Colombia, Venezuela,
Arxentina e Paraguai, o 5% da poboación sería aborixe e noutros, como
Chile, Honduras, México, Nicaragua
e Panamá, a porcentaxe ascendería a
un 20%. Entre os índices máis altos
encontraríanse Perú, Ecuador, Bolivia
e Guatemala superando, estes dous
últimos, o 50% (López e Sichra, 2004).
Na súa gran maioría os Pobos
Orixinarios encóntranse nun profundo estado de pobreza e o seu acceso
aos niveis educativos resulta sumamente complicado. Pódese, lamentabelmente, asociar a densidade de poboación indíxena cos máis altos niveis
de pobreza e de non alfabetización.
“...en México máis do 80% da poboación nos conellos indíxenas
é pobre; En Guatemala éo o 87%
da poboación indíxena; no Perú,
o 79% e en Bolivia o 75% dos monolingües vernáculos falantes son
pobres. Os indicadores educativos
tamén caracterizan socialmente
aos pobos indíxenas: Guatemala
mostra taxas de fracaso escolar de
alumnos indíxenas en primaria de
90%; en Bolivia, un neno de fala
indíxena ten o dobre de probabilidade de repetir que un estudante
que só fala castelán; os indíxenas
teñen tres anos de escolaridade
menos que os non indíxenas. En
Chile, a taxa de repetición a nivel
primario na rexión con maior presenza indíxena é dúas veces máis
alta que o termo medio nacional.
En México, ao xulgar polo CEPAL,
o analfabetismo nas rexións con
maior número de indíxenas duplica e en moitos casos triplica ao
do resto do país (Bello e Rangel,
2002)...” (López e Sichra, 2004:127)
A determinación da poboación
aborixe en Arxentina resultou sempre complexa xa que a súa indagación
foi tardía nos censos nacionais.

persoas e as 10 linguas
máis faladas
reúnen o 46% da
poboación mundial
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Arturo Umberto Illia, presidente arxentino. En
1966 el deseñou o Primeiro Censo Nacional
Indíxena. Foi truncado co seu derrubamento, pero
sobreviviron datos valiosos. Este estudo contou
165 000 indíxenas

O Censo Indíxena Nacional (CIN)
emprendido en 1966/1968 baixo a
presidencia de Dr. Arturo Illia, que
non puido ser concluído, constitúe
o único antecedente no noso país de
identificación da poboación indíxena
en estatísticas oficiais, erixíndose no
primeiro recoñecemento por parte
do Estado Arxentino da diversidade
sociocultural no territorio nacional.
Na devandita oportunidade “impleméntase en Arxentina, o primeiro
Censo Indíxena Nacional, para o que
se define unha categoría de indíxena que entraña o vivir nun ´nivel de
subsistencia´, convivir en ´comunidade ou grupo´, ´manter elementos
de cultura prehispánica´ (lingua, festividades, vestimenta, artesanías),
´expresar unha conciencia de pertenza a un grupo étnico ou que sexa
notoria a descendencia de estoe´, e
atoparese no ´seu hábitat actual na
mesma zona ou moi próxima do seu
hábitat prehispánico´.” (Bravo et al.,
2000). A concepción “do indíxena”
utilizada pon de manifesto un criterio “substancialista” que descoñece
os procesos históricos de construción
identitaria e as relacións que interveñen neles. Se tomamos por exemplo
o caso da etnia toba1 este censo que
non inclúe as poboacións urbanas e
1 A etnia qom (toba) ocupaba, orixinariamente, un amplo hábitat que se extendía
do norte da provincia de Santa Fe até o
Paraguai e desde a liña formada polos ríos
Paraguai e Paraná até os primeiros contrafortes do Precordilleira Salteña. Este
grupo, emparentado lingüística e culturalmente cos tobas bolivianos e paraguaios,
constitúe unha das variantes das chamadas culturas recolectoras-pescadorascazadoras do Gran Chaco. A lingua do
pobo toba (qom l aqtaqa), aglutinante e
polisintética, pertence á familia guaykurú
e presenta variantes dialectais asociadas,
nunha primeira hipótese, ás zonas xeográficas de procedencia. Terán sostén que
“as fraccións tobas podense clasificar pola
súa orixe en faccións de constitución antiga (lagañasik, tak-sik, siu-lek, dapigenlek ou lapikosik, e tagñi-lek) e faccións de
constitución recente (palmeiros e pampeiros)” (Terán, 1993: 39)
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rexistra só as comunidades rurais e
reservas (Censabella, M.; 1999) estabelece a existencia de 17.062 tobas,
distribuídos en 74 comunidades:
13.455 en Chaco, 3.207 en Formosa
e 400 en Salta.
Segundo datos da década do 80
(Ministerio de Saúde e Acción Social)
considérase a existencia de 36.639
tobas en 76 comunidades sen incluír
as migracións urbanas, ou de 50.000
tufos en todo o país (incluíndo as poboacións urbanas) segundo os datos
da Asociación Indíxena da República Arxentina e de ENDEPA, Equipo
Nacional de Pastoral Aborixe (Censabella, M.; 1999). En 1992 os datos
de ENDEPA falan de 60.000 tobas
(Censabella, 1999).
A inclusión definitiva da temática
indíxena nos censos oficiais xorde no
contexto da reforma da Constitución
Nacional, que en 1994 recoñece que as
vilas indíxenas que residen no territorio nacional teñen dereitos especiais
pola súa preexistencia étnica e cultural. De calquera xeito, a cuestión indíxena non foi incluída nos censos de
poboación ata o 2001. Neste ano por
primeira vez incorpórase a variable
étnica como resultado da sanción da
Lei 24.956 de 1997. A pregunta que
se incluíu estivo destinada a captar os
fogares en que vive polo menos unha
persoa que se recoñece descendente
ou pertencente a un pobo indíxena.
Esta información permitiría volver
aos fogares con poboación indíxena
e aplicar unha enquisa complementaria. A Enquisa Complementaria de
Pobos Indíxenas (ECPI) prevía visitar
“só os fogares seleccionados e non o
total de fogares onde algún dos seus
membros se recoñeceu descendente
ou pertencente a unha vila indíxena
no Censo 2001” (INDEC, 2005).
O censo de 2001 foi rexeitado por
algúns dirixentes e organizacións indíxenas, pertencentes a diferentes
pobos, por non ser consultados para
o seu deseño e non participar como
censistas das súas propias comunidades, o cal tería facilitado, en parte, a
recolleita dos datos.
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No que fai ao dereito á EIB podemos soster que “...detrás da educación
multicultural descóbrense tamén todas as fendas que os estados democráticos non reabsorberon” (Verne, 1987).
Dos resultados do Censo Nacional de Poboación e Vivenda de 1991
xorde que Arxentina contaba con
895.483 adultos analfabetos sobre
unha poboación total de individuos
de 15 anos e máis de 22.636.845 persoas o cal equivale a un 3,96% do total.
Os índices máis altos de analfabetismo rexístranse nas provincias
do norte: Chaco cun 12,33%, Corrientes cun 10%; Santiago del Estero cun
9,54%, Formosa cun 9,24%, Misións
cun 9,11%, Jujuy cun 7,85% e Salta
cun 7,57%.
Tamén nestas provincias se dan
os máis altos índices de poboación
de 25 e máis anos con educación incipiente ou nula (non superan o 3°
ano da educación primaria). Mentres
a media do país elévase a un 12,3%
advírtense porcentaxes moito maiores nestas provincias: Chaco, 27,1%;
Santiago del Estero, 21,9%; Formosa,
21,5%; Corrientes, 21,3%; Misións
20,7%; Jujuy, 18,9%; e Salta e Entre
Ríos, 17,6% (Pognante, 2003)
Como se pode observar as zonas
máis afectadas polo analfabetismo
corresponden ás provincias historicamente máis pobres e nas que se encontra a maior concentración de poboación indíxena toba, mocoví, wichí,
guaraní, quichua, pilagá, mbyá, chiriguano, chané, tapieté, nivaclé e chorote. O idioma chiriguano fálano, nesta
rexión, 15.000 persoas (chiriguanos,
chanés e tapités nas provincias de
Salta e Jujuy); o mbyá, por unha
cantidade de 2.500 a 3.000 falantes
(Misións); o toba, por un número de
35.000 a 60.000 falantes (Chaco, Formosa, Salta); o nivaclé, por unha cifra
de 200 a 1.200 falantes (Salta); o chorote, ten da 1.200 2.100 falantes (Salta); o quichua santiagueño, de 60.000
a 100.000 falantes (Santiago del Estero); e o guaraní correntino (goyano) e
o guaraní paraguaio, 1.000.000 de falantes (Censabella, 1999)

Durante moito tempo e aínda na
actualidade, considerouse un serio
conflito, no marco da educación institucional, o feito de que un individuo, chegase á escola falando algunha
lingua vernácula. O bilingüismo foi
tinguido, así, dun forte peso negativo que situaba os individuos que o
“sufrían” en gran desvantaxe social,
cultural, e aínda intelectual. Hoxe que
sabemos (ou se nos permite pensar)
que o bilingüismo favorece o desenvolvemento das capacidades individuais converténdose no obxectivo
da educación, preguntámonos cal é
a razón pola que os grupos aborixes
americanos que, en tal sentido, deberían encontrarse nunha situación de
privilexio, seguen padecendo como
estigma o asoballamento lingüísticocultural.
Podemos soster, entón, que o “problema” da EIB en América está fortemente vinculado cos vaivéns da política e a económica. Isto non implica,
de ningún xeito, negar a necesidade
dunha seria abordaxe etnolingüístico,
psicolóxico e sociocultural na súa implantación, senón soster que, tomada
a decisión política e implementados
os fondos necesarios, o que até agora
é considerado un conflito, tornaríase
unha vantaxe.
Corroborando o que aquí propomos, poderiamos pensar en como
non aparecen concibidas como problemáticas e, máis aínda, son xerarquizadas as institucións educativas
bilingües cando o idioma en cuestión,
ademais do castelán ou o portugués,
xaneiro-xuño 2010 terra e tempo
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é, por exemplo, o italiano, o alemán,
o inglés ou o francés.
Aínda que a educación na propia lingua constitúe un dos dereitos
máis reclamados polos Pobos Orixinarios non debemos considerar que
a implantación dunha EIB resolve os
aspectos máis xerais das relacións
interculturais. Debe quedar claro que
podemos instrumentar propostas
educativas bilingües que non sexan
interculturais e outras que, non sendo
bilingües, aborden a interculturalidade desde unha óptica eficaz. En realidade, a EIB é un dereito dos pobos
indíxenas que vai máis alá do uso da
súa lingua no ámbito educativo.
“Concibir a EIB como práctica pedagóxica, social, histórica, lingüística, presupón estabelecer unha
nova relación entre indíxenas e
non indíxenas, o que supón desafíos fundamentais que atravesan
todos os estamentos políticos e
privados. Isto, ademais, implica
unha reflexión persoal que permite reformular prácticas cotiás
de segregación, de discriminación
ou incluso de indiferenza fronte a
este tema.” (Abarca, 2004)
En tal sentido cremos que a EIB
non debe favorecer nin promover a
“integración” senón a articulación das
culturas en contacto e/ou conflito. Escoitar falar de “integración” nos plantexamentos educativos resúltanos
sempre inquietante e condúcenos a
preguntarnos a que situacións nos estamos a referir. Xeralmente, de feito, a
noción de integración aparece asocia44 terra e tempo xaneiro-xuño 2010

da á incorporación dos “diferentes” a
un grupo xa constituído de “normais”,
facendo que o éxito radique en xerar
un todo homoxéneo que neutralice as
diferenzas. No sentido de “facer un
todo con partes distintas”, pero que
funcionen como un, consolidando un
parámetro de homoxenización.
A idea de articulación achega unha
ollada superadora porque permite
pensar nunha estrutura complexa “...
en que as cousas están relacionadas
tanto pola súa diferenza como polas
súas similitudes. Iso fai necesario
que se exhiban os mecanismos que
conectan os trazos disímiles, xa que
non hai unha ´correspondencia necesaria´ nin se pode asumir como dada a
hexemonía expresiva” (Stuart Hall en
Jameson-Žižek, 1993:99). Nesta estruturación complexa do social, os axentes culturais non se mesturan, perdendo as súas identidades, senón que
suman as súas diferenzas en beneficio
do funcionamento do mecanismo xeral, mecanismo no que non debe nin
pode haber hexemonía de poder. En
tal sentido debemos lembrar que “O
racismo, os privilexios de clase social
e o prexuízo, todo iso amplificado
polas formas de pobreza que crean,
ten efectos poderosos sobre canto e
como educamos os nenos” (Bruner,
1997:45). Como en toda situación
comunicativa que rescate como tal a
intersubxectividade esencial da linguaxe, a escola debe presupor mente
e cultura no outro para permitir a súa
constitución como suxeito. Só neste
auténtico diálogo, poderá chegar o
suxeito, propietario da súa cultura e
o seu discurso, un suxeito que negocia sentidos con outro (outros) que se
compromete nesta transacción. Así,
eu e ti conforman unha díada indispensábel e constitutiva non só para a
construción do coñecemento (ao que
consideramos como un evento sociocultural) senón do propio “self” (Bruner, 1982). Sen dúbida, os diálogos
institucionais e sociais contribúen á
construción da identidade, identidade
que non responde soamente ao que
eu creo que son en diálogo co xeito
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O mito de Babel e as
probas infrutuosas
para impor unha lingua
universal (reedición
en que os outros me ven, senón que
incorpora dunha terceira perspectiva
que involucre “o xeito en que creo que
os outros me ven” (Žižek, 1996:27)
Xeralmente, no noso país, as escolas bilingües que comprometen a
comunidades aborixes ocupan nun
lugar de marxinación físico e pedagóxico e os docentes que nelas traballan senten que o seu labor se debe
asociar máis coa subsistencia que coa
dinámica de ensino/aprendizaxe. Así,
impleméntase, tacitamente, un ensino de menor calidade, sostido polo
orzamento, moitas veces exposto
como indiscutíbel, do déficit social,
cultural, lingüístico e cognitivo dos
alumnos.
POLO DEREITO Á
AUTODETERMINACIÓN
LINGÜÍSTICA-CULTURAL,
O RESPECTO Á
DIVERSIDADE, O RESCATE
DA MEMORIA HISTÓRICA E
A DESCOLONIZACIÓN DA
DEMOCRACIA
Os Estados seguen “…definindo o
indíxena
como suxeito de interese público e
non como suxeito de dereito”
(Bertely González, 2004: 38)
No ano 2004 a Real Academia Española organizou, na cidade de Rosario (Arxentina), o seu III Congreso da
Lingua. Nesa oportunidade, consolidamos a agrupación “LaS LenguaS”
para dar lugar, entre o 15 e o 20
de novembro, ao I Congreso de LaS
LenguaS que marcaba no uso deliberado do plural, a nosa oposición ao
ideario da RAE. Baixo a Presidencia
Honoraria do Premio Nobel da Paz
Adolfo Pérez Esquivel, coa participación de representantes dos Pobos
Orixinarios de Arxentina (e América
Latina), de organizacións sociais, de
sindicatos, de movementos de empresas recuperadas, de académicos
e das Autonomías Históricas do Estado Español, e o apoio invalorábel
de figuras da talla do escritor Ernesto

Cardenal e do Premio Nobel de Literatura José Saramago xeramos un espazo de reflexión en torno do dereito
á autodeterminación lingüística e do
carácter pluricultural e multilingüe
de Latinoamérica.
Desde “Las LenguaS”, consideramos que a diversidade lingüístico-cultural é unha característica inherente
ao home. Cada pobo “fala o mundo”
(Charaudeau, 1988) dunha maneira
peculiar e propia e é, precisamente,
esta pluralidade de visións a base
esencial do patrimonio da humanidade. Como xa exemplificamos, ao longo da(S) historia(S) non foron poucos
os intentos por establecer unha hexemonía discursiva que dese por terra
coa pluriculturalidade e o multilingüismo. A dominación, a marxinación, o
desprezo polos outros, e até certas
abordaxes teóricas, foron as ferramentas máis destacadas do intento de
silenzamento cultural sen reparar en
que “Desde o punto de vista do coñecemento humano, a desaparición de
cada lingua constitúe a perda irreparábel dun coñecemento cultural, cosmogónico, histórico e científico único,
non traducíbel na súa totalidade a
outras linguas” (Hamel, 2007: 77 78).
“Hai en xeral pouca comprensión
do que unha lingua implica. É toda
unha cosmovisión, é unha forma
de organizar o mundo material e
espiritual. É o instrumento primeiro de expresión e toda outra
lingua por solidamente adquirida
que sexa, significa unha limitación, unha erosión da capacidade
expresiva.” (Romano, 2007: 188).
O mito de Babel e as probas infrutuosas para impor unha lingua
universal (reedición contemporánea
da busca medieval da lingua de Deus)
emerxen coa corrente globalizadora actual e plásmanse nas políticas
lingüístico-educativas da maioría dos
Estados nacionais e de organismos
como a Real Academia Española que
se erixen, para nós, en claros instrumentos de dominación.
Como sinalou Ernesto Cardenal
no I Congreso daS LinguaS a globali-

contemporánea
da busca medieval
da lingua de Deus)
emerxen coa corrente
globalizadora actual
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zación cultural e o concepto de “que
é preferible que haxa unha soa lingua
para toda a humanidade (...) só sería
bo para os burócratas, para os administradores e non para as culturas”.
Lamentablemente “A idea de que o
multilingüismo divide, mentres que
o monolingüismo é un estado normal
e desexábel, está aínda hoxe presente
entre nós” (Romaine, 1996)
A globalización aparece sempre
asociada á homoxenización e a políticas de negación das diferenzas que
pon en perigo non só este patrimonio cultural da humanidade senón a
vida mesma. Innumerábeis guerras e
xenocidios agocharonse tras os principios dunha única cultura, estilo de
vida e forma de pensamento coma se
a diversidade fóra unha ameaza que
debe ser combatida.
A humanidade sufriu moitos “modelos civilizatorios” (como o neoliberalismo) que tendían e tenden ao exterminio radical da alteridade. Baixo
a forma de invasións, imperios, Estados nacionais, sistemas económicos
transnacionais e/ou Academias, as
técnicas de submisión non variaron
substancialmente.
O principio reitor parece ser a asimilación forzada, o borrado das particularidades socioculturais e o manexo
global, por parte de moi poucos, das
formas non só de comercialización senón de simbolización.
Así, historicamente, a imposición
da lingua como piar fundamental da
constitución dos Estados nacionais
aparece claramente asociada á dominación cultural que ten como meta
primordial a xeración de individuos
e sociedades alleadas. A integración
sociocultural terminou, polo tanto,
en asimilación e esa asimilación está
moi lonxe de favorecer a convivencia
intercultural.
Fronte a este “azoute” de homoxenización, a nosa idea, respecto da
diversidade lingüístico-cultural, pasa
por superar o estigma de Babel para
que a diferenza non sexa sinónimo de
destrución e incomunicación. A autodeterminación lingüística eríxese,

polo tanto, nun principio humano
inalleable e converte cada vila, a cada
falante, en dono da súa propia lingua.
Apropiarnos da lingua non quere dicir
soamente poder falar como o facemos
senón ser donos das nosas estratexias
de comunicación e simbolización.
No III Congreso da Lingua organizado pola RAE na nosa cidade (2004),
o escritor nicaragüano Ernesto Cardenal debeu sufrir, por falar en nome
das linguas aborixes minorizadas,
unha situación de agresión que puxo
en evidencia a verdadeira ideoloxía
da RAE.
“A principal identidade cultural é
a linguaxe pero ningunha identidade é inmutábel e por iso é importante que se manteñan sempre vivas as linguas e proliferen
e se diversifiquen e multipliquen.
Isto combatiumo onte no Congreso da Real Academia da Lingua o
vicepresidente da lingua que era
o moderador da mesa redonda en
que eu estaba. Combateu o que
eu dixen e dixo incluso que era
bo que moitas linguas desaparecesen, que afortunadamente estaban morrendo tamén as linguas,
moitas linguas… isto dixoo despois da intervención miña e xa
deu por terminada a mesa redonda e non me deu tempo a que eu
respondese.” (Ernesto Cardenal, I
Congreso daS LinguaS, Rosario,
Arxentina, 2004)
Cardenal puido facer esta denuncia participando, tamén, do noso I
Congreso de laS LinguaS en que se
redactou o seguinte documento:
DOCUMENTO DO I CONGRESO
DAS LINGUAS (ROSARIO, 2004).
Reunidos no I Congreso daS LinguaS,
na Cidade de Rosario, os Pobos Orixinarios presentes neste Congreso, proclamamos que:
❙ As nosas Linguas existen a pesar
de sufrir a negación e o asoballamento da colonización primeiro, e
do Estado hexemónico despois, na
súa falaz pretensión de unidade: un
territorio, un pobo, unha lingua.
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As linguas dos Pobos Orixinarios
son linguas cultas e como tales
conlevan coñecemento, innovacións e prácticas que deben ser
oficializadas e incorporadas ao
Sistema Educativo.
A Interculturalidade, entendida
como respecto mutuo e recíproco,
é unha riqueza e é un dereito non
só dos Pobos Orixinarios senón
tamén do Pobo Arxentino e da
humanidade.
A formulación da Interculturalidade é o resultado dunha longa e
constante loita dos Pobos Orixinarios.
Afirmamos a autodeterminación
lingüística como xeito de reivindicación contra a aculturación e asimilación forzada, sufridas polas
nosas vilas.
Polo tanto esiximos:
A transformación do Estado Monocultural a un Estado Intercultural que garanta:
❙ A posibilidade de desenvolver
as nosas linguas en igualdade
de oportunidades.
❙ O exercicio da nosa Educación
Autónoma.
❙ A restitución dos nosos territorios.
❙ O irrestrito e inmediato cumprimento da Constitución
Nacional no seu Art. 75, Incs.
17 e 22, do Convenio 169 da
–ratificado por Lei 24.071-, da
Lei 23.302de política indíxena e apoio ás comunidades e
demais normativas nacionais
vixentes.
Que o Estado asuma que a súa política monocultural é a responsábel
directa do debilitamento dos nosos idiomas e que debe soster económica e xuridicamente os programas que os pobos orixinarios
levamos adiante no proceso de
reafirmación da nosa identidade.
Que o educador orixinario avalado polo seu propio pobo sexa
recoñecido polos ministerios correspondentes e polos Estatutos
Docentes.

❙

Que o Goberno Nacional garanta,
orzamentariamente, a conformación do equipo que lidere a E.I.B.
(Educación Intercultural Bilingüe) conformado por educadores
orixinarios avalados polas súas
propias vilas
❙ Nós continuaremos no camiño
de reafirmar a nosa identidade a
partir das linguas orixinarias e
propiciando o achegamento ás
nosas culturas dos docentes non
indíxenas.
❙ As nosas Linguas Orixinarias están vivas polo tanto están vivos os
nosos antepasados, a nosa cosmovisión e identidade.
❙ As nosas Linguas milenarias teñen a súa raíz neste continente.
No 2007, novamente, un colectivo heteroxéneo de institucións
académicas, organizacións sociais e
de dereitos humanos, comunidades
indíxenas, movementos de empresas recuperadas, de documentalistas,
etc; reunímonos para organizar en
Bos Aires o II Congreso daS LinguaS
(18, 19, 20 e 21 de xullo) e para demostrar e, sobre todo, para demostrarnos que as utopías poden non
ser quimeras se estamos dispostos a
traballar para facelas realidade. Procurando crear un espazo para a diversidade demos lugar a un foro de reflexión e debate arredor do exercicio
da interculturalidade e o rescate da
memoria histórica.
Sabemos que moitos discursos
pretendidamente progresistas que
abordan a “diversidade” negando a súa
xaneiro-xuño 2010 terra e tempo
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Evo Morales con Maradona. A chegada a
presidencia de Evo Morales contribuíu á
visibilización dos pobos indíxenas en toda
latinoamérica

dimensión histórica guían as maiorías
das políticas culturais dos Estados nacionais incrementando a desigualdade
e a marxinación na vida cotiá.
Nesa oportunidade elaborouse o
seguinte documento:
DOCUMENTO DO II CONGRESO
DAS LINGUAS2 (BOS AIRES, 2007).
Os pobos orixinarios reclamamos
xustiza polos 514 anos de xenocidio,
etnocidio e ecocidio evidenciados no
exterminio dos nosos pobos median2

48 terra e tempo xaneiro-xuño 2010

(Asinantes: Pobo Toba-Qom: (Provincias
de Chaco, Formosa e Santa Fe), Pobo Kolla (Provincia de Jujuy), Pobo Mbyá-guaraní (Provincia de Misións), Pobo Mapuche
(Provincias de Neuquen, Chubut, Río Negro, Bos Aires), Pobo Avá-guaraní (Provincia de Salta), Pobo Quilme (Provincia
de Tucumán), Pobo Diaguito-calchaquí
(Provincia de Tucumán), Pobo Wichí (Provincia de Salta e Formosa), Pobo Pilagá
(Provincia de Formosa), Pobo MokoitMocoví (Provincias de Santa Fé e do
Chaco), Pobo Chané (Provincia de Salta),
Pobo Ñuusavi (México), Pobo Quechua
(Bolivia - Ecuador), Pobo Aymara (Bolivia), Representantes de Organizacións
de Afrodescendentes, Representantes
de Organizacións de Colectividades Estranxeiras en Arxentina, Representantes
do País Vasco, Representantes da Agrupación LaS LenguaS, Representantes do
SERPAJ (Servizo de Paz e Xustiza), Representantes do Movemento de Documentalistas, Representantes de Universidades
Nacionais e Estranxeiras, Representantes
do Movemento de Empresas Recuperadas, Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel
da Paz))

te a persecución e morte masiva; na
tala dos nosos montes nativos; na
destrución da nosa natureza; no envelenamento e contaminación dos
nosos ríos; e no intento de borrado
da nosa memoria e a nosa historia.
Reclamamos, ademais, o respecto e o
recoñecemento da nosa preexistencia
e existencia…
Atendendo a que o Estado arxentino resérvase dereitos sobre bens que,
natural e xuridicamente forman parte
integrante do ben principal (como son
os recursos forestais, a fauna, as augas e os seus elementos relacionados,
etc.) reclamamos un tratamento xurídico específico con definicións novas
para as cuestións vinculadas cos Pobos Orixinarios. O Estado, obstinadamente, aplica un desmembramento
xurídico da integridade territorial indíxena, que dá lugar a situacións de
extrema inxustiza e causa aos Pobos
Orixinarios serios problemas para o
pacífico gozo dos seus territorios e
para o propio desenvolvemento económico e social interferindo na dinámica dos procesos identitarios.
Retomando as conclusións obtidas na Cuarta Reunión Internacional
de Teoría Arqueolóxica de América
do Sur (TAAS), facemos un chamado
á sociedade a un compromiso real e
sen fronteiras que se basee no respecto pleno da interculturalidade entendida como un exercicio cotián que
atravese as nosas vidas, festexando as
diferenzas e favorecendo a concreción
e efectivización dos nosos dereitos.
Demandas aos Estados (Nacional,
Provincial e Municipal):
❙ Recoñecer as linguas dos Pobos
Orixinarios como primeiras linguas.
❙ Xerar recursos económicos para
asegurar boas condicións para que
os pobos poidan fortalecer e recuperar as súas linguas.
❙ Asegurar as condicións e os espazos que efectivicen a interculturalidade entre os Pobos Orixinarios e o
resto da sociedade.
❙ Asumir a concepción de interculturalidade como exercicio dos De-
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O Instituto Cervantes
e a Real Academia
Española apoderáronse
do dereito a representar

❙

❙

❙
❙

❙

reitos fundamentais, que inclúen o
Dereito ao territorio, e ao recoñecemento como poboo con autonomía e
autodeterminación.
Garantir as condicións, os espazos
e os recursos económicos para que
os Pobos Orixinarios recuperen e
fortalezan as súas propias institucións (por exemplo o Dereito ao
nome propio en lingua materna)
Promover o cumprimento das leis
que conforman o noso estatus xurídico indíxena. Por iso demandamos
o recoñecemento dos territorios que
tradicionalmente ocupamos, e os
seus recursos naturais, como así
tamén as terras aptas e suficientes que necesitamos para a nosa
supervivencia, segundo reza o art.
75 inc17 da Constitución Nacional. Iso implica a escrituración das
mesmas, e a inmediata implantación da lei 26160 que suspende os
desaloxos e releva os nosos territorios indíxenas, garantindo a nosa
participación como comunidades.
Discutir a nova lei de radiodifusión, sancionada en democracia.
Ante as problemáticas ligadas a
unha colonización cultural asociada a unha nova lei de educación,
vemos necesaria a descolonización
da formación docente, a través da
transformación do sistema educativo monocultural a un sistema intercultural. Pola súa parte,
esiximos revisar o outorgamento de
subsidios a institucións privadas de
educación. Polo tanto, demandamos a inmediata creación de cargos titulares de docentes dos Pobos
Orixinarios idóneos no coñecemento da sua cosmovisión e recoñecidos
polas súas comunidades.
Afirmamos que a loita de cada
Pobo Orixinario é a loita de TODAS e TODOS. Os Pobos Orixinarios fomos milenariamente os Gardiáns da Terra, do Aire, da Auga e o
Lume, todo o que inclúe o Cosmos.
“Nós no Cosmos, e o Cosmos en
Nós”. Por iso convocamos a todos
os Pobos que a sumarse ás nosas
loitas.

A chegada do 2010 trouxo, en Arxentina e en boa parte de Latinoamérica, unha serie de conmemoracións,
festexos e “acordos sociais” arredor
do que se deu en chamar o “Bicentenario”. Como di unha canción moi popular no meu país “ se a historia escríbena os que gañan, iso quere dicir que
hai outra historia...” e máis aínda, non
hai “outra historia” senón outraS historiaS. Por iso, realizamos entre o 22
e 25 de maio o III Congreso das Linguas que interpelou a voz hexemónica
da historia oficial e puxo en discurso
esoutros relatos acalados que tamén
constitúen a nosa identidade. As nosas olladas non pretenden quedarse
no pasado, nin nunha periodización
preconcibida, senón ler no presente
a manchea de significacións que falan
de nós en cada contexto histórico-socio-cultural rescatando a idea gramsciana de que a historia do presente
é a política do pasado e a política do
presente é a historia do futuro
Malia que xa nos exércitos de Castelli, Belgrano e Güemes circulaba un
cantar que dicía: “Ao amigo Ño Fernando / Vaya que lo llaman un buey /
Porque los Tupamaros / No queremos
tener Rey”, a Corona e o estado de
España continúan reafirmando a súa
presenza colonial en América Latina.
A xeito de exemplo podemos citar
o accionar do Instituto Cervantes e da
Real Academia Española que no seu
frustrado (polo terremoto) Congreso
da Lingua en Valparaíso pretendía
contar coa paradoxal presenza do Rei
Juan Carlos na conmemoración das
independencias
latinoamericanas.
Estas institucións apoderáronse do
dereito a representar o mundo de fala
“hispana” e “certificar” a lexitimidade
e corrección do castelán á sombra dun
gran negocio editorial vinculado coas
reformas educativas da maioría dos
nosos países. O seu funcionamento
estivo, ademais, asociado á negación
de todas as linguas preexistentes á
conquista.
Un claro e non tan afastado exemplo da intolerancia española atopámolo no “CÁLLATE” do Rei dirixido ao

o mundo de fala
“hispana” á sombra
dun gran negocio
editorial vinculado coas
reformas educativas da
maioría dos países
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Ernesto Cardenal puxo en evidencia no
congreso da RAE o exterminio de linguas, mais
desde este organismo despachouse a este
escritor nicaraguano cun alegato a favor de da
uniformización

presidente de Venezuela Hugo Chávez
que non fixo máis que evidenciar a
vixencia dunha política de Estado despregada desde 1492 ata os nosos días.
Lembremos que foi nese mesmo ano
en que Nebrija logra que a Reina lle publique a primeira gramática do castelán
tomando como fundamento un dos
axiomas glotopolíticos máis exercido
polos Estados nacionais: “...siempre la
lengua fue compañera del imperio ”.
Cremos, como dixese Evo Morales,
que a reflexión arredor dos Bicentenarios debe basearse nunha imperiosa
necesidade de descolonizar as nosas
democracias, razón pola que é tarefa
primordial descolonizar o pensamento para lograr un pleno exercicio dos
nosos dereitos no marco dunha dinámica social autenticamente intercultural que non poida ser reducido a unha
mera cuestión de “tolerancia”.
“A tolerancia autoriza as diferenzas culturais, o que me parece moi
positivo; pero non lles outorga
ningún dereito, colócaas en situación estrutural de inferioridade,
lémbralles permanentemente que
existen límites, que se son excedidos, poden chegar a decisións de
prohibición. É mellor ser tolerado
que prohibido, é certo. Pero ser
tolerado non é ter dereitos e liberdades tan grandes como os que
benefician os membros de grupo
dominante.” (Wieviorka en Cisneros, 2004: 22)
Consideramos que a interculturalidade é unha cuestión de todos que
só se reflectirá axeitadamente na dinámica social, cando podamos visualizar a diversidade lingüístico-cultural
como unha metáfora da pluralidade
de pensamento. Este foi o espírito
que guiou o noso III Congreso (Rosario, 2010) e que quedou plasmado no
seguinte documento final:
DOCUMENTO DO III CONGRESO
DAS LINGUAS (ROSARIO, 2010).
No marco do Bicentenario Arxentino
e do III Congreso daS LinguaS, realizado no Centro Cultural “La Toma”,
Rosario-Santa Fe, durante os días 22,
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23, 24 e 25 de maio de 2010, xunto
aos Pobos Orixinarios presentes:
DECLARAMOS O SEGUINTE:
❙ A urxente aplicación, regulamentación, implantación dos instrumentos xurídicos consagrados na
Constitución Nacional art 75, inc.
17 e 22; Declaración universal dos
Pobos Indíxenas, ONU setembro
2007; Convenio 169 da OIT; Lei
Nacional 23302; Lei de Territorios
26554; Lei de Educación Nacional
e demais instrumentos Nacionais
e Provinciais.
❙ O recoñecemento da Plurinacionalidade do Estado Arxentino.
❙ O con respecto á diversidade e o
dereito á igualdade con identidades e recoñecemento das identidades de xéneros.
❙ A restitución dos territorios ancestrais, recoñecendo a figura de
posesión comunitaria das terras,
como unha forma xurídica por
fóra da categoría de propiedade
privada existente na lexislación
vixente.
❙ O recoñecemento e reparación
histórica dos xenocidios cometidos polo Estado Arxentino desde
a súa constitución como Estado
Nacional contra os diferentes Pobos Orixinarios preexistentes.
Declarar as matanzas ocorridas
como crimes de lesa humanidade.
Esixir ao Estado recoñeza o seu terrorismo de estado para cos Pobos
Orixinarios.
❙ A devolución do Patrimonio ancestral das culturas dos pobos orixinarios roubados, saqueados, que
hoxe son material arqueolóxico
dos museos Provinciais, Nacionais,
Internacionais e Universitarios.
❙ A devolución dos territorios sagrados ancestrais, esixindo o cesamento dos estudos arqueolóxicos
nos devanditos sitios, cemiterios,
lugares de cultos e cerimoniais.
❙ A representación política proporcional dos Pobos Orixinarios en
todos os estamentos do Estado,
asegurando unha participación
real e efectiva en todos os esta-
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❙

❙

❙

❙
❙
❙
❙

❙
❙

mentos ministeriais coas formas
organizacionais de cada pobo,
garantindo que os pobos orixinarios asuman representación nos
diferentes estamentos do Estado
sen pasar polos partidos políticos,
realizando asembleas en cada comunidade, para elixir os representantes. Rexeitamento ás políticas
asistencialistas.
A inclusión no Censo Nacional a
realizarse este ano, dun punto que
interrogue sobre a descendencia
orixinaria da poboación, para poder garantir a real proporcionalidade da representatividade pluricultural do Estado Arxentino.
Que o INAI como Instituto xa
existente encargado de asuntos
indíxenas sexa quen garanta a
inclusión dos dous puntos anteriores.
Que os Estados Nacionais, Provinciais e Municipais garantan e
financien a EIB en todo o territorio
de Arxentina, respectando as cosmovisións orixinarias, os calendarios e efemérides orixinarias e a
autonomía dos pobos na construción do currículo, formación dos
docentes e elaboración de todos os
materiais didácticos para a Educación Intercultural Bilingüe coa participación real e efectiva dos Pobos
Orixinarios. Promulgar a creación
dun estamento concreto dentro
do Estado que garanta a Educación
Intercultural até que esta sexa incluída completamente dentro do
Ministerio de Educación.
A implantación de bolsas de estudo e promoción cultural.
Que o Estado deixe de subsidiar
ás escolas privadas.
Que Estado e educación sexan laicos para todos e todas.
Que se revise a simboloxía nacional compartindo e integrando a
cosmovisión dos pobos orixinarios.
Que se oficialicen as linguas preexistentes dos Pobos Orixinarios.
Que se recoñeza a Nación Aymara
como pobo preexistente á confor-

❙

❙

❙

❙
❙

❙
❙

mación do Estado Territorial Arxentino.
Que se instrumente unha efectiva implantación da Lei de Medios, garantindo unha verdadeira
democracia participativa en que
todos podamos falar e ser escoitados (Polo recoñecemento da igualdade de acceso á información dos
comunicadores dos Pobos Orixinarios)
Que se respecten as temporalidades, espiritualidades e coñecementos orixinarios reivindicando
a propiedade intelectual do coñecemento dos pobos orixinarios.
Que se respecte o dereito da Nai
Terra e a biodiversidade adherindo ás conclusións do Congreso
polo Medio Ambiente realizado
en Cochabamba, en rexeitamento
da explotación que as multinacionais fan dos espazos necesarios
para o futuro da nosa natureza
atendendo a que non hai dereitos
humanos se non hai dereito á terra
Que se proclame a soberanía alimentaria, esixindo as garantías
dun pluricultivo consciente.
Que se cumpra co dereito á saúde,
e se recoñezan os saberes ancestrais respecto das formas de curar,
previr e sandar enfermidades.
Que se respecten os dereitos da
infancia e a ancianidade.
Que se logre un verdadeiro intercambio intercultural entre os pobos orixinarios e a sociedade en
global.

Cova das Mans, Río Pinturas, Santa Cruz,
Arxentina, 7300 a.C. A arte máis antiga de
América do Sur
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O mito de Babel segue funcionando e plenamente
vixente coa globalización. Considérase unha
maldición a diversidade
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Pensar a
Uxío Novoneyra
Logo de dar a coñecer e recuperar grande parte da obra deste autor con
motivo de dedicarlle o Día das letras deste ano, compre pasar a unha segunda
etapa na que se debata sobre a interpretación de ditos textos. O Día das letras
serve para popularizar a escritores galegos, mais se non se profunda neles, e
se despachan como se xa quedaran esgotadas as súas posibilidades, entón
a homenaxe pode volverse contraproducente por canto se considere que xa
está estudado de abondo e só resta pasar a outra cousa, a outro autor. Con
este traballo preténdese continuar o debate sobre as súas teses na confianza
de que aínda queda moito proveito que sacar dunha poética tan potente e rica
como a deste autor.
XOÁN CARLOS GARRIDO COUCEIRO
Profesor de Filosofía, director da
revista Terra e Tempo e sindicalista da
CIG-Ensino. Autor de diversos libros de
ensaio sobre pensamento galego como
O pensamento de Castelao e Castelao
contra Piñeiro
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O TEMPO (O CURSO XORDO DO
COTIÁ). “MORRER é ficar morto” escrebe en Primeira verdade e tempo con
nomes, e quizais abondase con desenvolver o título deste apartado do libro
Elexías do Courel e outros poemas para
tratar de comprender o seu punto de
partida e tamén os obxectivos que
ten fixado o Uxío Novoneyra coa
súa obra, despois de todo “a meta é
a orixe” (Karl Kraus). Non é un poeta
da regresión ao paraíso perdido, que

volva a “infancia” -como se di nalgunha presentación editorial- e as terras
e a lingua destas idades temperás,
senón que, para el, o futuro xa se atopa no pasado, e o corte que se dá co
nacemento -pois non existimos sempre- xa anuncia o corte que se producirá coa morte -pois non existiremos
sempre- e con isto, alcanzamos, neste absurdo caos ao que nos botaron,
a primeira premisa certa sobre a que
construír sentido onde non hai nin-
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gunha razón para que as cousas sexas
así e non doutra maneira, ese axioma
fundacional é o de que somos finitos.
E a introdución da finitude na existencia configura e dá valor ao presente, é unha reacción ao deixarse levar,
ao adiar indefinidamente os proxectos, ao “por delicadeza perdín a miña
vida”. É mais, é unha inversión da
convención resignada que nos anuncia
unha destrución da esencia previa coa
desaparición. Uxío remonta os ríos de
Jorge Manrique, e mentres o arrastra
o Mandeo cara ao mar, afirmar todo o
contrario do palentino: “a medida que
o tempo pasaba alongábame da morte”. A existencia precede a esencia. O
ser humano defínese a si mesmo logo
de existir, faise a si mesmo.
Así pois, esta primeira verdade
é unha apoloxía indirecta da vida. A
morte non é un tránsito, non é unha
porta, non é un comezo. A morte é un
límite, é unha cancelación, é unha parálise. Quizais por iso, o tempo non
é igual, homoxéneo, baleiro. O tempo non é incoloro, nin inodoro, nin
insípido, pois o tempo está cheo de
experiencias que cargan cada segundo de xeito que non todos duran o
mesmo, introducindo todas esas sensacións que superan a visión abstracta da existencia. Lois Diéguez acerta
en lembrar Novoneyra nestes termos
“[...] E deches-nos mazás de zume
doce/ e o milagre da erva arrecendida./Outro foi o sabor da vida”. Porque
houbo un tempo que puidemos pór o
nome de Uxío porque tiña a súa peculiar medida.
Esa “primeira verdade”, a existencia rematará algunha vez, condiciona
todo o resto. Con todo, non hai derrotismo:
“Son o home que pode e soporta
ser home;/ i, anque sei que non
teño máis que esta vida,/teimo
algo que desminta a seguranza de
que todo está perdido..”
O tempo newtoniano lineal e oco
é superado en Uxío por unha concepción einsteiniana que impugna unha
visión da historia como progreso
desbocado e irrefreábel cara a un fin

luminoso, uniforme e global, no que
cada etapa debe ser menosprezada,
como simple chanzo que é, para acadar un obxectivo superior. O tempo
idéntico a si mesmo, baixo o ideal
igualitario da revolución francesa,
pariu o relato lexitimador do tren do
imperialismo que avanza, inexorábel
na súa extensión dun mesmo modelo serial ao conxunto do planeta ou
mesmo do universo. A vida eterna
que predicaban os crentes foi substituída pola emancipación da humanidade pola da ciencia e a técnica, tal
como sostiñan os agnósticos. Mais,
á fin, servían ambos os discursos
para aliviaren a consciencia dos que
sentían baixo as rodas do carro do
desenvolvemento perfeccionador os
berros das vítimas do seu avance ad
infinitum. Para estes, o tempo non ten
nomes. En certo modo, para o capital
non existe nin sequera as estacións.
Se Curros exclamaba o seu “¡pra min
sempre é inverno!...” no seu canto
para un maio de flores cuberto, hoxe
o cambio climático, imposto por este
modo de produción salvaxe, parece
que estende o verso ao conxunto da
humanidade, isto dito nun xuño de
trebóns, aínda que a intención era facer unha metáfora.
Non é que se afirme que o tempo
ten remate, pois dalgún xeito o tempo
existe e existirá antes que un exista.
Mais, como se pode dicir que o tempo é igual? Até que punto un chega a
desprezar o seu tempo para rebaixalo
a ese buraco inocuo que nos vendeu a
modernidade? E como é posible falar

Os signos para Uxío son unha oportunidade
para rachar o illamento e soidade humana ao
servir de canle de expresión e comunicación. Na
foto inferior vémolo escribindo os seus poemas
caligráficos a través dos cales trata de facer que
o significante teña que ver co significado na súa
forza e intensidade expresiva persoal
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Ocupación da Real Academia pola Asociación de
Escritores en Lingua Galega presidida por Uxío
Novoneyra, para denunciar o comportamento
do seu presidente, García Sabell, Delegado do
Goberno Español, quen viña de presentar un
recurso contra a Lei de Normalización Lingüística.
Na foto inferior vemos a Uxío restaurando o
lousado da súa casa do courel. Para el non
hai disociación entre o compromiso cívico e a
introspección intimista, entre o individuo e a
comunidade, entre o rural e o urbano, senón que a
nación, é produto do dialogo e conciliación destes
elementos aparentemente antagónicos
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de progreso e esquecer que este tempo se ergue sobre o ombreiro do anterior, e non para substituílo de xeito
que se puider prescindir del, senón
só como quen se ergue a cabalo dun
vehículo que o transporta, pois se lle
retiran dito soporte, volve outra vez
a caer no chan e non vai máis alá dos
seus antepasados e volve a rolos ao
punto de partida.
De feito, nos que se saben finitos
(“os que saben da morte e xuntan inseguranza e desamparo”) hai unha
consciencia de que un ten máis anos
que os que figuran no documento de
identidade. Mais esa mesma consciencia de condenados á morte é a
que o leva a apreciar máis a vida, e ao
comprender que o pasado forma parte
de nós, é o que nos fai sentir a posibilidade de continuidade nas xeracións
posteriores.
Ese vencello co devir non se logra,
pois, por ceibarse do pasado e desarraigarse, por moito que un queira
comprar o ceo ao ofrecer como agasa-

llo o sacrificio da propia existencia na
terra, dunha existencia baleira, pois
“pasar de folla” que achega para quen
estas están en branco, e o chamado a
“mirar para diante”, como concretalo
se non sabemos de onde vimos, nada
nos garante que non estamos a andar
en círculos ou en dirección contraria.
En definitiva, morrer é quedar. A
cuestión, pois, non é tanto preocuparse por onde un vai logo da súa morte,
senón tomar consciencia de onde un
queda:
“anque caia o monumento a
ausencia
ti quedarás como todos
quedaremos
pois xa estás na lingua
con todos os rostros do noso
pobo
cada un do seu xeito”
Escribía Uxío, a respecto de Díaz
Castro, recreando unha das súas teses
centrais: residir na lingua. Mais esta
afirmación da posibilidade de eternidade a través deste “quedar no futuro”
conecta non só os ausentes presentes
con ese porvir; tamén as novas xeracións son un argumento que chama a
unha esperanza que se abre camiño a
pesar de todo, pois “INDA nacen nenos”, non todo é extinción, hai quen
seguirá cando nós xa non estivermos:
“BRANCA Uxío e Arturo
quedaranse no futuro.
Quedaredes no futuro
pra que siga o pasado
e ti Galicia a durar
anque se funda o lousado
e caia a neve no lar.”
Unha esperanza que non se funda nun futuro que ignoramos, senón
nela mesma. Así pois, nel a esperanza
é xeradora de futuro e non ao revés, o
futuro xera esperanza:
“E inda teima a espranza.
Por qué a espranza?
Ela sabe algo que ún iñora.
Ouh se a espranza fose un agoiro!”
Mais é unha esperanza que vén
repetíndose unha e outra vez desde
que existe o ser humano e que, polo
feito de reiterarse xeración tras xeración, estabelece unha base sobre a
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que agardar a súa vindeira realización,
pois mentres naceren seres humanos
seguirá voltando a revivir con eles
dita esperanza.
Podemos ter a seguranza de algún día alcanzarmos aquilo polo que
a humanidade sempre loitou (a súa
liberdade, a felicidade, a dignidade),
porque nunca deixará de combater
por isto mentres houber seres humanos: é esa loita o que máis humanos
nos fai.
Podemos ter fe, pois, no futuro
a pesar da historia de derrotas, pois
“inda é nova a Terra!”. Mesmo podemos adiviñar o porvir, porque coñecemos o pasado. O que non podemos
é entender o presente ao ignorarmos
de onde provén este, e moito menos
orientando as nosas accións actuais
cara ao futuro se este é produto exclusivo da nosa fabulación como cando se vendían parcelas no paraíso, no
máis alá.
Nietzsche denunciaba estes adoradores da morte, que chaman a “outra
vida”, quitándolle importancia a esta,
como se houbese máis. Uxío combatía
isto coa súa poesía, a cal era:
“pra que non crean que, que vivir é calquera cousa, vivir é unha
aventura extraordinaria, e hai que
estar á altura dela.”
Mais, afastándose un pouco de
Nietzsche, a certeza non é para Uxío
un instrumento ao servizo da vida.
Para el, a procura da verdade é o que
dá valor á existencia. Mentirse a si
mesmo é malgastar a vida, a cal falsificamos, e nin sequera podemos dicir
que sexa nosa, que sexa a nosa. Di
Francisco Brives lembrando Uxío: “Ai
negrura doente/ sei que fuxir da verdade/ lévanos a morte..”.
Mais onde procurar a certeza? En
que nos baséamos para afirmarmos a
verdade se o seu fundamento se fai
depender dun futuro que nós mesmos
nos inventamos?
Vivir é lexitimarse, dicía Sartre: xa
que se destapou coa modernidade que
somos libres, temos que dar conta das
nosas accións, xa non podemos botar
a culpa a outro a quen imputemos a

súa autoría. Agora ben, cantos trucos
hai para escorrer o vulto? Un deles é
a fuxida cara a adiante: os poderosos
escusan os seus abusos presentes,
amparándose nun futuro no que eles
xa non estarán, cando se descubrir a
súa estafa.
O futuro é usado como coartada
para o subordinar aos atropelos do
presente, baixo a perversa tese de que
o fin xustifica os medios. Mais unha
nobre causa non garante uns nobres
efectos. Os actos teñen que xustificarse por si mesmos: os medios son os
fins e o exercicio do poder, cando non
é para promover a xustiza, a igualdade, a liberdade... non ten doada defensa para quen o ostenta ou quen o
permite:
“É moi difícil lexitimar o poder e
o seu exercicio degrada, non hai
mais que ver como cambia en
pouco tempo a face dos que o detentan, alleos a pasión da libertade i a xustiza.”
Claro que se di que ter un grande
poder implica unha grande responsabilidade, mais sabemos que aqueles
que se benefician da desigualdade
non adoitan usar os seus privilexios
e as súas vantaxes para traballaren
pola xustiza. Non é que o poder desgaste coa andaina do tempo, senón
que o tempo simplemente pon en
evidencia a falacia das promesas dos
que escusan o seu comportamento
actual nuns vindeiros resultados que
nunca chegan. O futuro, cando non
se funda na natureza inmanente de
quen o ofrece, só é un timo perma-

Inauguración da Feira do libro de Compostela
no 1987. Como presidente da AELG, tratou de
combinar o seu labor institucional coa toma de
partido pola causa galega. Así neste discurso
deixou dito: “E non se poder dicir que se está con
Galicia cando non se sinte a responsabilidade da
pervivencia da nosa lingua como meta primordial”
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Con Ramón Piñeiro no 1957 paseando por
Compostela. Embaixo, foto de estudante do
libro do Instituto de Lugo. Uxío tivo fame de
coñecementos desde moi novo e tratou de que
ese saber que ía adquirindo non o separase de
quen era senón que servira para comprender
mellor a súa realidade, analizando de xeito crítico
toda a información que lle daban e lle ocultaban
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nente que se renova cada vez que é
descuberto: é un xeito de burlar as
responsabilidades que un ten e que
veñen dadas polo que un é (“só somos pasado”).
A responsabilidade polos propios
actos é unha carga que puider parecer
insoportábel. Mais Uxío mostra que,
grazas a ela, rachamos a soidade e
apreciamos o sabor da autenticidade.
Tenta, coa súa poesía, dar folgos para
actuar no mundo e, sobre todo, para
recoñecerse nos propios actos.
En definitiva, para asumir as responsabilidades que veñen impostas
polas posibilidades:
“Tódolos galegos somos responsables de Galicia, como tódolos
homes somos responsables … e
da terra.”
E nese sentido, seguindo W. Benjamin, que enerxías achega o chamado a mobilizarse por alguén non nato
que aínda non coñecemos? O futuro
está por fabricar e só está limitado
polos materiais de que dispomos, que
herdamos. O futuro depende do que
nós fagamos, polo que, dalgún xeito
segundo como concibamos o pasado
así actuaremos, e así será o futuro.
Se desprezamos os que loitaron polo
pobo e non desenmascaramos os que
loitaron “contra o seu pobo”, que futuro nos agarda? Por iso el aposta por
lembrar as inxurias (Manuel de Ribadaira, Amador e Daniel...), pois efectivamente o canto progre a favor duns
descendentes ignotos que gozarán
dos nosos sacrificios, sen eles merecelo nin facer nada a cambio, non é
o que máis nos motiva para a revolución. O que provoca máis carraxe axitador é a vinganza polas que fixeron
aos nosos pais e avós, quen si sabemos quen son, como se chamaban,
teñen “nome”.
“NINGÚN vento ven do Futuro
ningún vento de vagas voces
chega
e menos ningúa certeza.
Pero un corvo cruza
grañe vai e volve
e xa só estamos certos de esa
amenaza.”

Efectivamente, ningún vento vén
do futuro. As velas do proxecto común no que estamos todos embarcados non se van inzar coa brisa frontal,
nin se inflaman as veas e os músculos dos remeiros cos cantos de serea
dunha terra de promisión á cal se lle
di que non serán eles quen a contemple; mais é posíbel albiscar o mañá.
Cando menos podemos agoirar o que
nos agarda a partir da experiencia do
acontecido. Podemos estar alerta ante
do perigo, porque sabemos xa descifrar as sinais grazas ao coñecemento
acumulado. Se chove, sabemos que
nos mollaremos, porque sempre que
choveu, nos mollamos.
Olga Novo dinos: “Novoneyra escoita e recolle o tesouro da sabedoría
popular intacto, posto que nel se atopan as claves do pasado que iluminan
o presente e fundamentan o futuro”.
Mais no pasado tamén está a historia
-que no sentido de Castelao- dá conta
dos fracasos de moitos futuros posíbeis que ficaron abortados. A morte
é a cancelación das posibilidades, e o
poeta é o grande velador das posibilidades (“A poesía é o soño non iluso,
comprobando a certeza da posibilidade, convivindo ás veces co soña iluso”). Por iso, hai unha rebelión contra
a historia do poeta, unha “Folga Xeral
contra da Historia”:
“non non é así como somos nin ti
nin eu nin todo
é a peste da HISTORIA
ou tamén esto é disculparse e ún
non sólo non é
ún nin foi o que foi?”
Esa historia, asasina de posibilidades: “a posible / sí posible! / LIBERTÁ
anunciada no ervello do ollar de tódalas xentes”, esa foi a posibilidade que
bombardearon no Pazo da Moeda de
Neruda, mais que reverdece entre os
que toman consciencia dela:
“pros que saben que ti podes ser
outra cousa, pros que saben que o
home pode ser outra cousa”, revive como recollida dunha testemuña, un relevo que apañamos para
prolongar até onde poidamos. A
historia é un condicionante pero
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non pode ser unha desculpa. Porque a historia pode ser rebatida:
“conózote HISTORIA anque esta
nena estete desmentindo.”
Uxío distingue un pasado “rebasado” no que se refuxian os que temen
o cambio, do pasado como herdo que
debemos anovar, ese é o pasado que
serve de fundamento máis certo sobre o que construír o futuro, o que el
chama pasado “útil” é que define así:
“memoria profunda, fondo común,
tradición ou herdo cultural”.
O futuro non é ex nihilo; a renovación non nace da ignorancia e desprezo do anterior, senón do seu cultivo.
Para Uxío do que se trata pois é continuar o pasado:
“Xa non se oi o río./Vai nacer outro
Uxío/ pra que siga o Pasado”.
Iso implica unha carga, mais tamén un amparo:
“ampáranos porque nos dá a impresión de pervivencia ou de eternidade, ampáranos, desnihilízanos algo.”
O caso é que o pasado está presente. Confórmanos. Confórtanos.
Na linguaxe estamos continuamente
a actualizar o pasado e os nomes que
se forxaron, hai anos son capaces de
convocar quen os pronunciou ou quen
os carrexou sobre si.
O tempo ten nomes. Evocar eses
nomes torna presente o que representan, o seu significado, e conxuran
a morte do seu significante. A elexía
non ten porque ser triste, mais pronunciala implica que hai ausencias,
que rematou a ilusión de que ninguén

morría. “Hasta cándo iste tempo de
elexía?”. Pois cando comeza xa non remata nunca porque as baixas son irreversíbeis, ninguén volve para seguir,
só para quedar, na lingua, nos nomes:
“O nome líganos coas xeracións
do pasado, con tódolos antepasados que o usaron e dános certa seguranza de permanencia, de pervivencia, desnihilízanos, en certa
maneira. O seu uso prolongado fai
que sexan máis que meros símbolos, ó cargarse de memoria.”
Uxío procura o encontro entre o
significado e o significante a través do
fonosimbolismo, de diferentes recursos expresivos como as onomatopeas
ou os poemas caligráficos, mesmo cos
xestos dos recitais, no xeito de dispor
o texto sobre o papel, nos libros... Porfía unha e outra vez en superar a arbitrariedade, procurar o vencello entre
as palabras e as cousas, e , en definitiva, atopar a certeza, a cal, de xeito
polémico e provocador, el cualifica de
doada . Unha certeza que non se deixa
atrapar; en canto se alcanza, tórnase
dúbida, pois está viva e é dinámica. Ao
suxeitala xa non é o que era:
“A vitalidade da terra i o sentimento diante da Historia i esa rara capacidade de trasformar a diversidade en unidade, a certeza en dúvida,
o patetismo en sorriso, son o sello
entre nós, dos que non se avergoñan nin esconden da sinceridade e
do que se chama humanidade. Dos
que se resisten ó cinismo.”
Resistirse ao cinismo: resistirse a
mentir a mantenta. Non parece que

Uxío Novoneyra nun 25 de xullo, logo da posta
en liberdade de Francisco Rodríguez, con quen
se solidarizou e escribiu poemas de apoio pola
inxustiza do proceso político que o condenou. Uxío
tratou de manter a independencia intelectual e a
profesionalidade como escritor, ao mesmo tempo
que se comprometía coas causas populares e coa
loita nacionalista
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A escrita para rachar a soidade. A conciencia da
soidade e a fusión coa natureza como fermento
dunha escrita auténtica
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Uxío lograse coa súa obra a “fusión”
de que algúns falan, mais si podemos
afirmar que tratou de evitar a disociación que outros predican.
Antonia López García, Claudio Rodríguez Fer e Carme Blanco explican
como Uxío trata de conciliar compromiso social e vangardismo estético e
nos seus estudos deixan en evidencia
o seu oficio de creador e a súa recolleita explícita de influencias e coincidencias. Emilio Araúxo, Xulio Calviño e Francisco Sampedro achégannos
ao transfundo filosófico da súa obra.
Todos eles deitaron luz sobre a potencialidade da súa poesía pola súa
feliz idea de tratar de unir verdade e
vida, razón e sentimento, tradición e
modernidade,... unha serie de antagonismos que a miúdo se contrapoñen
ou se enumeran como declaración de
intencións sen consecuencia práctica.
É obvio que fracasou nesta fusión porque, senón, non se estaría a desenvolver todo o esforzo teórico que desataron os seus escritos. Se Uxío puxese
o ramo a esta obra non tería sentido
a crítica literaria e o debate filosófico
posterior, pois daría remate á historia
do pensamento, e quizais ao pensamento mesmo. Mais se Novoneyra
suscita tanto interese por entrar nel,
non é por ser críptico e hermético,
senón, pola contra, porque tratou de
facilitar as cousas: abriuse e expúxose
nu para ser contemplado. Se a máxima aspiración do ser humano é a rotura da soidade existencial, o único xeito en que se pode dar esta é a través
da comprensión do outro, entender o

que nos di. Mais como lograr isto se
nos enganamos, nos ocultamos, nos
estafamos...? Comunicarse para traspasar o illamento entre os seres humanos. A palabra, o signo, é un intento de conseguir atravesar a cuncha e
chegar aos demais. Di Reimundo Patiño no prólogo de Poemas caligráficos:
“O signo é un vieiro que vai dende
a colectividade ó home soio e dende o home so e á colectividade.”
Mais ese intento é o fundamento
dos outros procesos de conciliación
de contradicións que vimos de enunciar anteriormente. E o seu fracaso
non leva Uxío a interromper este
labor, pois hai, na propia actividade
de achegamento, un valor en si polo
que merece a pena o intento de lograr a conexión, a fusión, o encontro,
o abrazo.
Se existise algún vencello entre
os signos e o que representan? Como
descifralos? Até que punto é factíbel
ler os indicios que amosan? O caso é
que a relación é complexa e a tentación da disociación é o camiño máis
doado cara ao abandono da propia
responsabilidade e da vontade de
entenderse. Os signos e os símbolos
serviron para substituíren a realidade, e nese sentido afastáronse dela
até chegar a seren utilizados para a
ocultaren, para a terxiversaren, para a
desprezaren... A materia, a carne, a terra é eliminada porque o seu devir no
tempo é incapaz de ser atrapado pola
palabra, polo concepto, polo nome
común. Mais, que dicir do nome propio? Da denominación das persoas e
dos espazos particulares que expresan
unha concepción xeral do tempo contraposta á burguesa capitalista. Para o
poder os nomes só son números (“OS
que así nos tein só tein noso os nosos
nomes no censo”) fronte aos nomes
que son acoutamentos da intensidade
do tempo (“MARÍA MARIÑO -/- CHÉ
bágoas 1967”). Mais os nomes que
nos son propios son desprezados porque non son universais.
Uxío trata de refutar este desprezo, ao atopar neles en canto constrición individualizada dous universais
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Se Novoneyra suscita
tanto interese, non
é por ser críptico e
que fundan a conexión sincrónica da
solidariedade e a diacrónica de realización das posibilidades: a dor e os
soños emancipadores, que loitan no
interior de todos nós:
“Según a noite vai entrando
vánseme afogando
os soños na sombra e vai
medrando
a door.”
A dor que nós temos por ter corpo, por ter ideais, por ter ansias, desexos...; unha dor que a nós só nos pertence, que é o máis noso que temos,
ao mesmo tempo conéctanos con todos os que senten. Algo tan propio e
íntimo como é a dor (“Door miña!”) é
quen de unirnos cos outros. “A mesma door xa afroxa a gorxa ó decorrer
polo pranto” do Che, conflúe coa “GALICIA da door”:
“O saber que a dor é universal, leva
á solidariedade. Ou sexa a constatación da dor humana, como universal, lévame a unha solidariedade universal. E dicir, estímote,
considérote, mídote pola dor, non
te mido por outra cousa.”
En canto á perpetuación e reiteración dos soños Uxío dinos: “Eses soños volven, a pesar de todo. (Incluso
nunha sociedade coma esta... ).
A pesar de todo o home, a pesar
de todo o terríbel da Historia, ou quizais por iso, o home ten soños de salvación ou de posibilidade. E repítense
en culturas distintas, en individuos
distintos, en idades distintas. Isto
apunta a algo. Apunta, repito, máis
unha vez, a unha posibilidade certa
que clama pola súa realización.
Os nomes abstractos e impersoais
non teñen dor nin soños, son baleiros, intranscendentes, iguais, mais
non son reais, e por moi universais
e infinitos que se lle supoñan, só
ofrecen a disolución do propio ser
(“o noso sudor sin alento pérdese na
terra”). A palabra conxura o devir e o
nome fixa e acouta a realidade.
“Cando vexo un neno penso en ti;
e se oio un bruido sin nome,
coido que ti chegas i acude todo
o sangre.

TODO bruido sin nome é un
agoiro.”
Antes de chegar a nome xa se sentía, dalgún xeito, xa se vía vir. Como a
imaxe do neno nos fai agardar a existencia dun futuro, a realidade sentida,
aínda que non recoñecida, tamén nos
permite albergar a esperanza de que
algunha vez chegará a se formalizar
como palabra, como nome.
A correspondencia entre o sentir e a palabra é posíbel realizala no
tempo a través da experiencia vivida.
Uxío négase a pór por escrito algo
que antes non fose experimentado
por el mesmo. Mais tamén se nega a
considerar esa experiencia emocional
como incomunicábel, inconmensurábel e irrepetíbel. Os sentimentos non
teñen porque illarnos dos demais; ao
contrario, o que afecta os demais é
posíbel sentilo como propio (“TODO
o que pasou o meu pobo pasoume a
min/ todo o que pasou o home pasoume a min”). O sentimento non se
contrapón á razón como se fose algo
inconsciente e caótico:
“O sentimento é concencia, é conocimento e como tal é válido e
inda incluso pode ser actuante
pois pode ligarnos, facernos recoñecibles, identificarnos. O sentimento non é inútil, provoca incluso a revulsión interior contra a
inxustiza, a carencia e remarca a
dignidade humana.”
Chégase a sentir a “inminencia”,
mais esta non é unha intuición inmediata e directa, senón que é produto dunha toma de consciencia articulada.
O concepto de “inminencia” en
Uxío conecta o pasado co futuro, os
indicios coa realización das posibilidades. Tamén conecta a propia esencia
das cousas coa súa transcendencia
(inminencia é inmanencia). Por exemplo, no ser humano é inmanente a súa
busca da liberdade, da felicidade, e iso
fai que sexa posíbel a esperanza, mais
sobre todo, que se alimente a acción,
se colla confianza na colectividade,
no ser humano que “pode ser outra
cousa”. A inminencia é agardar que

hermético, senón,
porque tratou de
facilitar as cousas:
abriuse e expúxose nu
para ser contemplado

xaneiro-xuño 2010 terra e tempo

61

Pensamento

Uxío Novoneyra percorreu o país desde as máis
humildes entidades e escolas até os cenáculos
máis elitistas sen abandonar a súa militancia coa
lingua e co sistema literario galego que pretendía
consolidar, recuperando a miúdo textos doutros
autores galegos que facía pasar polo filtro da súa
voz de decidor para dar a coñecer e divulgar aos
nosos clásicos
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os outros actúen coma un, ou mellor
dito, con un, a canda un.
Á fin, a “manía da autenticidade”
de que fala non é outra cousa que asumir as posibilidades que un ten. Imputarse as que non se teñen (inmortalidade, universalidade) ou desprezar
as que se teñen (marxe de manobra
da que dispomos) son xeitos de fuxir
dun mesmo. A propia esencia non se
busca a través da paréntese de todo
o que nos rodea e das relacións que
nos inflúen. A esencia está para Uxío,
pois, nas posibilidades. E negalas é
falsificar a existencia. E presumilas
alén dos límites que teñen, tamén é
falsealas. Agora ben, non hai renuncia á eternidade porque hai procura
da continuidade. Simplemente que o
infinito non se vive como propiedade
privada. Aspírase á perdurabilidade
a través do intento de relacionarse
cos demais no tempo e no espazo, rachando o illamento da súa existencia
circunscrita, “salvando” as distancias
cos outros:
“PODE morrer o home?
Dónde está agora Compostela?
Eu non sei pensarte morto.
Abro a fiestra e ollo a serra pra ti.”
Nas elexías constátase a rotura no
tempo que imprime a morte. Ese distanciarse no tempo co morto que queda no camiño, mentres un continúa.
O morto xa non envellece con un. Esa
mirada atrás para contemplalo, esa
apertura das ventás cara a superpor
e prolongar a mirada compartida con
quen xa non olla, isto é, ollar por el,
vivir por el nun intento de “salvar” as

distancias. “Non son existencias olvidables”. En definitiva, porfiar superar
a fenda que nos separa:
“ROMPAMOL’A distancia-eterna
distancia! nista
aperta-teima. Ah, ser como
somos!
Cánta forza e pregunta nos teus
ollos me mira,
en pasada a loaira da concencia
de todo!”
Un pode coller e acoller un obxecto, mais como aprehender un suxeito?
O que define o suxeito é o feito de que
nos mira, que nos xulga (Sartre). Se ao
suxeito morto se pretende prologar a
mirada, cos vivos temos máis difícil
meternos na súa pel e colocarnos os
seus ollos.
Segue a teima por unha fusión sen
confusión. Fundirse co mundo sen disolver a propia individualidade, nin a
dos demais. Un mundo que xa estaba
aí e que continuará despois de nós e
no que nós continuaremos, na medida
en que formamos parte del e estamos
implicados nel. Non é un acto voluntario. Non escollemos nós nacer nun
momento e nun lugar determinado.
Fomos arroxados aquí. Por iso, para
Uxío o compromiso –o engagement–
do intelectual é concibido como un
“secuestro” que vén imposto. Mais a
falta de reciprocidade e a independencia interfiren ese encaixe ansiado e a
relación será extremadamente conflitiva. Con todo, o feito de non se lograr
a fusión total non é o relevante para
un Uxío, que se entrega á tensión que
se xera neste proceso de abrazo co
mundo e cos homes, pois é a través
de dita tensión no que a autenticidade
se nos amosa e a certeza que se procuraba se desvela:
“O baleiro existencial, e a conciencia do caos, e o mesmo amor non fan
que se rompa a continuidade allea do
curso xordo do cotián, e un descobre
que non hai unha solución individual
para a angustia nin para a soidade, e
aí nace a solidariedade e a paixón política. ¿Ata cando? Ate a nova paixón
sostida, o empeño liberador, inclusive
ate o secuestro, ate ficar secuestrado
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pola patria e polo empeño no posible
en común.”
Así, a súa obra reflicte dita tensión entre o particular e o universal,
entre o finito e infinito e, en definitiva, entre o suxeito e obxecto, como
cando explora o confronto entre a
facticidade de “a choiva non é miña”
e o subxectivista “CHOVE para que
eu soñe”.
Dalgún xeito, a choiva é quen de
mudar o mundo; o cambio é continuo
e Uxío agradece a natureza que lle recorde que esta é mudanza constante,
que estamos en permanente transformación. Un non se baña dúas veces
no mesmo río, porque a auga que contén non volve, mais aínda que a auga
estiver nun circuíto pechado, a visión
do río é alterada polo feito da hora do
día ou da noite na que se contemple
ou a brétema que houber, e mesmo
recreada por unha subxectividade
que conforma este e que lle dá valor
e intensidade. Mais o mundo non é
un invento do suxeito. E o suxeito só
existe inserido no mundo; non hai
suxeito sen obxecto, non hai recipiente sen contido. Estamos impelidos e
apelados polo mundo:
“CHÁMANOS iste día que chove.
Chámanos cada verba
cada sorriso cada xeito cada ollada
nosa
cada val e cada teso.”
Non responder a esa chamada xa
é unha resposta. O que Uxío chama
“apartar a mirada” xa é unha maneira
de estar no mundo, de ser no mundo.
Un non pode evitar facer vulto, ocupar

un lugar no mundo; non é posible ser
espectador unicamente pois o escenario abrangue todo, e o que chamamos
‘público’ é a miúdo o ‘actor principal’.
Aínda que sexan outros os que leven
a voz cantante, simplemente aplaudir
ou asubiar, ou gardar silencio, xa é
influír no curso dos acontecementos.
Estar vivo implica certo sentimento
de culpa polo que acontece:
“dá vergoña vivir
dá vergoña estar vivo e ver a
PRIMAVERA”
Escribe no seu Vietnam Canto:
“e
ollamos por quén
non son eu tamén
quen eiquí quedo
que estou matando eilí
luxando GALICIA como se luxan
KANSAS NEW JERSEY
CALIFORNIA COLORADO
IOWA”
Cada quen, desde o posto que ocupa no mundo, ten unha maior ou menor responsabilidade no que ocorre,
mais ninguén se libra. Fronte a isto,
hai quen trata de disociarse do propio
corpo, da propia Terra na que está, e
finalmente desprenderse da autoría
da súa existencia, confundíndose na
multitude, acochándose no anonimato da masa, e adoptando a identidade
que lle imputa o poder e que lle serve
de escudo, de acocho no que ocultarse, tirar a pedra e esconder a man.
Deslocalizarse é un xeito de desprazar a consciencia, desconectarse, illarse e desprezar o que un é, e
mesmo o que pode ser, de tratarse a

Con Enrique Masso no Alto do Boi no Courel, en
1966
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Uxío con Manuel María, Anxel Fole, Paco Martín,
Claudio Rodríguez Fer, Eduardo Sampaio, na
presentación de “Contos da néboa” en Lugo.
Novoneyra foi dunha xeración que soubo asumir
a necesidade da acción colectiva, mesmo na
creación, facendo posible compatibilizar a
orixinalidade individual coa proposta cultural
conxunta de defensa da dignidade da nosa
literatura

64 terra e tempo xaneiro-xuño 2010

si mesmo como un obxecto creado e
dado, que non pode ser outra cousa.
Situarse, en troco, é estabelecer unha
relación diferente consigo mesmo e
cos demais. Saberse suxeito dos propios actos mais tamén asumir a necesidade de xustificalos ante os outros,
pois se un é suxeito, debe supor que
os outros tamén o son, se un mira,
toma consciencia do que implica ser
mirado. Saberse, pois, xulgado vai
condicionar o que fixermos, xa que
logo teremos que explicalo, e á fin, o
que fixermos é o que vai definir o que
somos. Esa dialéctica é resumida por
Uxío así:
“Eu son esto que vexo e que me
ve.”.
Mais é unha dialéctica que non
cingue as relacións humanas, pois
nel abrangue tamén a natureza, que é
suxeito:
“COUREL dos tesos cumes que
ollan de lonxe!
Eiquí síntese ben o pouco que é
un home...”
A natureza míranos, e hai quen é
capaz de sosterlle a mirada até reparar
nos seus ollos para comprender o que
esta pensa de nós. Entón, alcánzase
esa cura de humildade: O ser que se
cre dono, rei, amo e señor da natureza
ao final resulta que forma parte dela e
que ela forma parte del.
Non é só que Uxío humanice a
natureza, senón que tamén naturaliza
a humanidade. As pedras, as árbores,
os paxaros, o bosque… toman consciencia de si a través do home que é
quen de saberse natureza.

E a natureza tamén se fai humana:
O ser humano puxo nomes á natureza e esta xa non lle é allea, xa ten un
engadido que fai que a nosa contemplación non sexa só ‘obxectiva’. En
calquera caso, o nome foi asentando
nesa natureza porque ela se foi adecuando a dito nome. Ela tamén tivo
algo que dicir sobre a súa denominación; tamén se expresa e comunica
con nós. Hai que sabela escoitar, hai
que sabela entender; séculos de conversa do ser humano con ela, depositados nos topónimos, non poden
desperdiciarse.
Certo que somos adestrados polo
poder para prescindir da Terra (“a
lei económica impón o desarraigo,
a emigración de todo tipo”) como
nos aprende a prescindir do corpo, o
obxectivo é lograr individuos vacuos
adecuados aos seus intereses. Mais a
Terra e o corpo seguen aí, e de cando
en vez peten na porta da nosa consciencia. E o corpo e a Terra tamén
son finitos. Quizais sexa a finitude
do tempo a que impón a finitude do
espazo. Mais no caso do corpo, a finitude do espazo tamén impón a finitude do tempo e, dalgún xeito, a propia
finitude da Terra coa que o corpo se
entrelaza e á que finalmente se entrega. Unha Terra que non é obxecto
de contemplación, senón que tamén
é suxeito de comunicación: fálanos
e tamén cala. Por iso Uxío rexeita o
termo ‘paisaxe’. Un labrego nunca di
“paisaxe”, comenta, este termo é mais
acaído para un turista ou domingueiro. Afirma:
“O que eu fago, poesía da Terra.
Paisaxe, os que conviven coa terra
chámanlle terra. A paisaxe é mentirosa, sobes ó serán e hai un ton
de unidade do mundo. Impresión
de unidade, homoxeneidade, unidade gris. … mentira. Hai unha
mentira da paisaxe. Eu é unha
cousa directa da terra. Longa convivencia, contacto por convivencia longa.”
Un turista que visite o Courel
nunca saberá que está a contemplar
a campa da Lucenza e perderá a po-
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sibilidade de apreciar a súa carga
emocional que ten un espazo no que
se sucederon acontecementos que lle
outorgan un plus de valor para quen
os coñece:
“Tamén da Campa de Lucenza
me contou un velliño, o tío Xoán,
baixaba co gando da Lucenza,
baixaba polas Corgas, e ía polo camiño e nesto asomouse e viu once
lobos xuntos, e el seguiu baixando, xa coa nebra baixándose.”
A natureza exprésase, por exemplo, a través do canto dos paxaros que
Uxío, sen sabelo, xa supuña que tiñan
o sentido de marcar o territorio. O seu
territorio chega até onde chega o seu
canto. Que definición máis axeitada
para un poeta!
O espazo (o “ámeto múltiple”)
O espazo burgués, desterritorializado, tamén baleiro e idéntico a si
mesmo ao longo do planeta, non dá
pé a reparar en sensacións diferenciadas que se institúan nominalmente
cunha dignidade semellante ás dominantes, senón que, no mellor dos
casos –isto é, cando non son arrasadas (“valeiráronolos nomes”)– simplemente son subordinadas, sometidas
e parceladas. Por outra banda, na
ideoloxía do capitalismo, os recursos
poden ser explotados sen límite, pois
non se concibe o seu esgotamento.
A relación coa natureza na obra
de Uxío non é de dominio, non é de
conquista, non é de explotación. A
natureza non está nin é para a libre
disposición nosa, senón que, dalgún
xeito, ten “vida propia”, ten a súa independencia. Mais, aínda así, é posíbel a confluencia, a comuñón para o
que exixe unha disposición ao encontro, ao abrazo:
“Os fius da auga/ técense cos fius
do soño/ que eu soño.”
Esa relación de fraternidade coa
natureza funda e fundamenta as relacións de fraternidade cos outros
seres humanos. Esa exaltación da beleza dun fráxil paxaro, do seu canto,
é unha posta en valor dos pequenos,
dos débiles. A subversión da orde na
natureza é unha metáfora da subver-

sión da orde inxusta e de dominación
nos seres humanos. E a natureza válese por si mesma; non precisa dos
homes para existir. Mais é nos seres
humanos que a natureza alcanza a súa
propia conciencia. Agora ben, pode
rachar ese proceso e perderse ese continuo até chegar a se contraporen natureza e cultura; Terra e ser humano.
Non é ese o caso de Uxío.
Os Eidos recollen no título esa
idea de espazo que lonxe de ser anónimo e baleiro, resulta humanizado,
traballado, un lugar que está atravesado pola institucionalización da súa
propiedade e, á fin, pola historia que
foi depositando sobre el o pasado
dunha colectividade e que finalmente
é cristalizado nun topónimo. Nun momento onde o imperialismo fixa a xerarquía na que se estratifica o mundo
desde Nova York até os Andes ou o
Courel, hai alguén que ergue o propio
entorno a un rango que lle é negado
e dirixe o foco cara a un mundo que
se presume en extinción irreversíbel.
Este canto ao particular, esta afirmación do circundante, ten riscos, sobre todo o de ficar circundado nunha
burbulla. Tamén o de excluír calquera
elemento contaminante pode illarnos
nun invernadoiro artificial.
En calquera caso, afirmar o espazo
rural non ten unha intención ruralista no sentido de exaltar unha volta a
este ámbito, nin sequera un interese
nostálxico. Como vimos de comentar,
en Uxío a natureza devolve a mirada,
tamén nos contempla, dalgún xeito
lémbranos quen somos, que nós so-

Uxío pasou a última etapa da súa vida en
Compostela, consolidando e confirmando un
recoñecemento que lle chegara moi novo ao
consagrarse cunha obra publicada xa no 1955,
cando só tiña 25 anos
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Desde moi novo vemos a Uxío participando en
actos de honra a autores desaparecidos para
prolongar a súa lembranza. Vémolo enriba na
homenaxe a Cunqueiro en Mondoñedo xunto con
Avilés de Taramancos, no 1989
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mos natureza, pode que algo máis,
mais nunca menos que natureza. O
rural é onde se produciu o diálogo
entre o ser humano e a natureza, ao
mesmo tempo que entre os propios
seres humanos, e foi a partir desta
conversa de séculos que se foi forxando as identidades colectivas e, conseguintemente, os pobos.
Así pois, o rural é onde se conformou as bases do pobo no seo do que
tivo lugar o xurdimento da cidadanía.
O individuo foi –e é– unha creación
da colectividade. O cidadán foi posíbel porque a comunidade deu esa carta de presentación aos seus membros.
Se o cidadán fose só individuo
fragmentado, illado, non chegaría a
cidadán... cidadán de que? O cidadán
universal abstracto do capitalismo
non existe en concreto como suxeito
de dereitos, e mesmo cando se enumeran na Declaración universal dos
dereitos humanos, fican en papel mollado sen unha comunidade que os
garanta e os aplique.
O rural, en dialéctica constante
co medio, en conversa intelixente
coa natureza, foi construíndo unha
identidade conxunta que internalizada acabou sendo quen de conformar
unha conquista da humanidade que, á
fin, superou os vencellos sanguíneos
e transcendeu os individualismos cosmopolitas para saberse comunidade
da que corresponsabilizarse. O rural é
o forno no que se coceu o pobo.
Por iso, en Uxío non estamos a
falar de natureza morta, nin de rural
inerte. O rural pariu a lingua e demais

pasado que hoxe somos: “O pasado
é labrego”, afirma. Olga Novo soubo
ver nos Eidos ese catalizador civil que
no, seu tempo, pasou desapercibido
ou simplemente se tratou de non delatar as intencións de quen daba voz
aos penedos porque as persoas tiñan
que estar caladas: “Así como os versos de Os Eidos nos levan a unha reflexión sobre a identidade dos seres e
a fusión do individuo coa terra, estes
mesmos versos gardan tamén mensaxes comunais entretecidas polo
pobo ó longo de séculos”.
A aldea é a condición necesaria
para que se conforme unha lingua e
cultura que permite imaxinar unha
identidade común máis alá das relacións directas que un ten. Saber que
a centos de quilómetros hai alguén
que nunca vimos, nin coñecemos,
mais que podemos chamar coma nós.
Leva o noso nome: galego (“José de
Cospeto/o teu nome xa está posto a
extinguir./Chamaran-nos Galicia...”).
Mais a aldea non é condición suficiente. Cumpre artellarse coa cidade
para que finalmente levede e se formalice un pobo. Hai unha asociación
xeneralizada do rural co pasado e
da cidade co futuro, mais para Uxío,
como queda dito, a repetición do pasado, a recreación do pasado é o xeito
máis auténtico de explorar as posibilidades do futuro e de promover a súa
realización. A concepción do tempo
que ten Uxío ten como consecuencia
unha visión do espazo rural como
conmemoración dun pasado que nos
une, que nos dá forza, que nos fai
pobo e que nos abre un futuro mellor,
un futuro diferente do que a historia
nos reservou, un futuro que se albisca
nos signos do pasado e que anuncian
a inminencia dun cambio, que nos
pon alerta e que nos empuxa á acción.
Por iso Uxío rastrexa no pasado e no
rural como esculca o labrego o ceo
para planificar os labores do día, para
organizar a transformación da súa
realidade para mellorar as súas condicións de vida.
Uxío procura en cada recanto do
seu redor os sinais que lle indiquen
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Uxío alíñase
militantemente cos que
“estamos pensando o
futuro como pasado”,
como construír o canto que anime a
acción colectiva dun pobo reiteradamente derrotado. O pasado ilumina
o presente, e a poesía actualízao para
que se comprenda en que nos convertemos e porqué, sen ese revivir que
rescata a poesía a realidade esvaeríase
na irracionalidade absurda:
“ANOS sin o poema
o pasado informe desfigura
e comenza a medrar como algo
bárbaro
un desconocido cuia pantalla nos
tapa e tapa o MUNDO”
Nos que rexeitan o rural por asocialo co pasado, hai un desarraigo, un
desclasamento, mais á fin un empobrecemento do espírito:
“Vírono como arcaico, só como pasado. Fuxindo da aldea perderon
toda a experiencia que vén dende
o Neolítico.”
Un pensa que abonda con esquecer quen é para lograr ser aquel que
o fascina. Mais a amnesia non é fornecedora de ningunha identidade individual e moito menos comunal. Iso
non quer dicir que se deixe de soñar,
senón ao contrario:
“Xa está dito que soñar é crear.
Máis compre reasumilo. Soñar é descubrir posibilidades certas. Cáseque
sempre soñamos posibles necesarios.
Cáseque nunca soñamos imposibles,
anque só sexa por esa discreción que
nos impón a Historia. Posibles necesarios e difíciles. Difíciles só porque
están en cheque con intereses creados e coa simple inercia. Só por iso.
Por iso foron descartados, deixados.
Fómonos desdeixando dos soños. E
neste desdeixarse algo terá que ver o
que eles ás veces poden ter de mentido ou de iluso. Máis como posibles
que son e como necesarios volven e
volverán plantexarse xeración tras
xeración, individuo tras individuo,
esixindo a súa formación definitiva e
a súa realización”.
A diferenza entre ser iluso e soñador é a posibilidade de imaxinar
mundos mellores sen deixar de ter os
pés na Terra. “Soñamos o noso Futuro
dendes da experencia do Pasado”. Isto

é, partir dos recursos que herdamos,
do coñecemento do entorno, de asumir as propias posibilidades. Como
dicía Lenin: mentres haxa algún contacto entre os soños e a realidade,
todo vai ben.
É obvio que estamos condicionados polo pasado. Mais Uxío vai mais
alá, ao aliñarse militantemente cos
que “estamos pensando o futuro como
pasado”, pois para el do que se trata é
de reactivar ese pasado, de volver ao
común e recoller o herdo da acción
colectiva, para afirmar a irmandade
dos que descendemos dunha mesma
tradición común –mesmo que sexa
unha tradición de derrotados– xa que:
“inda a fraternidade move cousas”.
Neste sentido é no que dicimos
que fai confluír inminencia e inmanencia, pois os agoiros fúndanse nas
propias potencialidades reafirmadas
unha e outra vez. Por iso, o poeta é
un profeta que abre as portas para que
pase un futuro que estaba pechado xa
dentro do propio pobo:
“Aínda concibo a función do escritor como función máxima e no cas
galego a Literatura como misión,
como gardadora do pasado, como
veladora e como adianto do porvir, aínda que só se adianta o que
xa está en nós”.
Se só se adianta o que xa está en
nós, canto máis nos coñezamos, máis
saberemos sobre o que nos agarda, e
isto desencadea a acción colectiva, xa
que o individuo só actúa así diante da
confianza de que os demais van facer
o mesmo, isto é, diante da inminencia
da actuación colectiva. A inminencia
lánzanos a saltar do individuo ao pobo:
“A certeza da posibilidade, sostén
as loitas e as revolucións sucesivas. Agora estamos nun intermedio sen expectativas á vista, no
que temos que repregarnos á certeza da posibilidade máxima, sen
o pathos puxante que dá sentir
a inminencia, quero dicir a inminencia de que ese soño se vai
cumprir xa, pois hai veces que por
mínimos indicios percibimos a inminencia, e non a percibimos uns

pois para el do que se
trata é de reactivar
ese pasado, de volver
ao común e recoller
o herdo da acción
colectiva
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Vemos dúas concepcións de Novoneyra a
través da arte de Laxeiro e Maside. El mesmo
tratou dalgún xeito de conciliar diversas artes e
fundamentalmente a pintura e a poesía
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cantos, percíbena os vixías dunha xeración.”
Uxío falaba de como a súa xeración, ou –poderíamos dicir– os vixías
dela, non foron quen de organizarse
como grupo, aínda que si tiñan grande afinidade:
“Quizais a miña xeración nunca
estivo artellada. Só atrancos como
a Dictadura a unían, e expectativas que puidesen parecer inminentes como a da revolución
mundial, pero nunca estivo especialmente unida.”.
Non foi posíbel superar a dispersión
a pesar do chamado da inminencia,
aquela xeración non foi quen de salvar
a Galiza como se interrogaba no seu
verso. O certo é que as derrotas se contrapoñen fronte ás expectativas e persuaden de dar o salto que rache o illamento. E este país conta no seu haber
con demasiadas frustracións colectivas:
“Un pobo dotado para a vida e
para a resistencia e para a tolerancia mais que desconfía do esforzo
colectivo, un pobo que chegou a
acuñar a frase: ‘Ben común non
é ben ningún’, se certamente foi
acuñada eiquí.”
Aínda que, nalgún momento
histórico xa afastado, o noso pobo
amosou tempero nas loitas contra
os nobres (Revolución Irmandiña).
Algúns din que en nós, nos galegos,
aínda gravita o fracaso da Revolución
Irmandiña e que vén de aí esa desconfianza no común.
Así pois, aquela xeración, como
nos di Uxío del mesmo, “andaba a

tentas encontrando o noso pasado
histórico e buscando a tentas o fundamento da nosa fidelidade”, e dalgún xeito o rural e a lingua, ofrecían
a oportunidade de achegarse a ese
pasado, pois aínda estaba vivo nestes
dous ámbitos.
Así, a respecto da lingua di:
“.... nosa lingua, da nosa diferencia, o verbo orixinario, depositario
da memoria común, gardador da
nosa inmortalidade, da única pervivencia máis alá da memoria personalizada, a relixión inevitable, pois
só somos pasado. E a lingua é a
memoria do pasado común. Por iso
se di que a lingua propia vala para
algo máis que para comunicarnos:
vale para unirnos e gardarnos.”
A lingua, pois, ten esa capacidade
de transcender a dispersión e fragmentación, configurando unha colectividade e, xa que logo, reactivando a
acción conxunta que é a única xeradora de futuro positivo:
“Soñamos o noso Futuro dendes
da experencia do Pasado. O Pasado, a profundidade do Pasado,
solo está vivo na Lingua. Non so e
o xeito dun pobo senón que garda
incluso o acento a presencia i a figura de tódolos que a falaron. Por
eso nos move i e sagrada pra nós.”
Agora ben, o poeta é pois “gardador” do pasado, mais tamén “doador”.
Debe crear algo novo, debe contribuír,
non se pode limitar a permanecer ancorado nese tempo ido:
“O home debe ter liberdade, e
mesmo o home que leva o seu pa-
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sado, que arrastra inda que non
queira, certa gravitación do pasado, non debe ter inda por riba
deso que arrastra, a vontade de
fidelidade. Porque sería quitarlle
a pouca liberdade que lle resta.
Sería fariseísmo: ser fiel á palabra
escrita e non ser fiel ó que estás
pensando, ó ser distinto no que te
fuches convertendo.”
Nace a nación
O piñeirismo celebrou a chegada
do poeta do Courel, mais non gustou
de que viñese para ficar e teimou en
recluílo outra volta no lugar e no momento de onde saíu. Mais Uxío saltou
da tribo ao pobo, da aldea á nación, e
xa non había camiño de volta:
“SEGUIREI na cidade
non quero engañarme ollando á
serra.
Díxome que eu era somente
aquelo
e podo ser calquer cousa non
grande nin pura.”
Negouse a deixarse atrapar nun
frasco de perfume que puider ser
administrado ritualmente segundo
conveniencias alleas. O seu camiño
do Courel a Compostela non foi por
terras liberadas, mais si que sentou
as bases desa liberación ao destruír
os compartimentos estanco. O poder gusta de que se exalte a terra, a
natureza, o rural, a cidade, o traballo, o que sexa, sempre que implique
fragmentación. Do Courel a Compostela non é unha viaxe sen retorno e,
dalgún xeito, non é sequera tal viaxe
na medida en que nunca abandonou
totalmente o Courel, o cal levou consigo por Madrid, por Compostela, por
Lugo... Mais esa posibilidade de atopar rural na cidade e non só cidade
no rural, ese encontro en pé de igualdade e de irmandade, “salvando” as
distancias. A cidade de Uxío non dá
as costas á aldea, á Terra, unha Terra
que está baixo a cidade, no seu interior, no seu sangue, e na súa consciencia, mais que non acaba de saír
á luz, como o moucho que escoitaba
contra o serán da súa mocidade aló
na alameda de Lugo:

“MOUCHO que cantas pra noite
queda
na sombra das flairas tecidas,
ti fais distas arbres de cidade
un bosque antigo no que eu
estuven sempre.
Oíndote, esquezo as casas
apezadas d´orredor
que o teu canto iñora.
Moucho,
nós non somos para vivir esquí.
Os dous viñemos de lonxe
e tornaremos outra vez para aló,
onde o noso misterio se acai.
Ti iraste, despois que eu me vaia,
unha noite que ninguén vele
nesta cidade de nebras e campás
vagariñas.”
Esta falta de encaixe do rural e a
súa marxinación cara ao soterrado e a
escuridade no seo da cidade interfire
a consumación da conformación dun
pobo. Xa que logo, disolve as expectativas, mais non refuta absolutamente
a posibilidade de recuperar o futuro,
pois a dispersión dos individuos da cidade non é irreversíbel cando as súas
necesidades materiais e o seu combate pola liberdade exixen unha resposta colectiva:
“LIBERTÁ chamas nos ollos tristes nas caras do METRO
nos que xa perderon o futuro e ganan o pan con sobresalto
na gran cidade nos tesos cumes i
en todo o silencio preguntado.”
O pan, gañar o pan, o traballo, o
corpo, a natureza. É doado esquecer
na cidade que somos seres finitos, que
temos corpo, que somos natureza. A

Uxío Novoneyra, asiduo asistente a xornadas e
congresos
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Novoneyra, xunto con Manuel María e Miguel
Anxo Fernán Vello no III Congreso da Asociación
de Escritores en Lingua Galega
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cidade soe botar polo sumidoiro a natureza, substituíla por unha de plástico, e pouco a pouco facendo o mesmo
coa existencia. O mundo do traballo
pasa a facerse clandestino, sucio, vergoñento. No rural, en cambio, o traballo é ostentoso: a malla facíase de
tal xeito que se oíra en todo o val, había un certo orgullo (“Ter mallado co
mallo desde os sete anos. Antes dos
sete. Fascinábame e entón parecíame
un traballo heroico...”)
Mais en Uxío, a crítica á cidade,
polo que perdeu do rural, non é unha
chamada a botarse ao monte, senón,
ao contrario, un furar no asfalto para
sacar das entrañas da cidade ao rural
que alberga no seu seo. Como naquel
poema temperán que Uxío un día rescatou a pesar que estaba nunha lingua
que xa abandonara:
“y que todavía es posible que en
algún SITIO nazcan flores,
aún aquí, en la ciudad y en este
tiempo.”
Así pois, para Uxío chegamos a
pobo, nacemos como pobo, grazas ao
esforzo por saírmos da burbulla individualista e somos quen de relacionarnos cos outros homes e co territorio
sobre o que nos asentamos tratando
de vencer a fragmentación. Realmente o “home novo” de Uxío, o “homepobo” non é unha creación deseñada
polos teóricos ou polos ideólogos da
revolución. Nel o “home-pobo” é unha
conquista da conciencia de si mesmos
e das propias posibilidades.
Á fin, a poesía de Uxío procura ir
ás raíces daquilo que nos une, fronte

ao que nos oprime, ao que nos domina. Sabe que esa opresión se mantén
pola disolución da comunidade:
“Esperan o que espera o poder:
temor e desesperanza
e que só sexamos sós.”
Coa idea de que os pobos non
existen, o poder trata de manter o ser
humano reducido á condición de individuo: “Somos individuos mais somos
tamén pobo común”, afirma Uxío.
Con todo o poder trata de destruír os
pobos, e Uxío pregúntase: “cándo remata un pobo?” e responde: “un pobo
nace sempre”.
Dicir que un pobo nace sempre é
tanto como recoñecer a súa continua
descontinuidade. Un pobo non é algo
dado, hai que formalo e conformalo.
Mais non se desintegra, por moito que
se pretenda, porque ten en si o xerme
da súa conformación e formación. Os
individuos, que viven e conviven sobre
un determinado territorio, acaban unha
e outra vez constituíndose como pobo,
sobre todo fronte ao inimigo, ao perigo.
Mais Uxío non defende o espontaneísmo. Un pobo non se crea de
súpeto e desde a nada. A inmanencia
de que nos fala fúndase na experiencia común e na organización colectiva. Para Uxío, o pobo existe e resiste
desde sempre. Outra cousa é a nación.
Esa forma moderna que adoptaron os
pobos para se relacionaren en pé de
igualdade cos demais.
Uxío insiste en engadir os cualificativos de crítico e defensivo ao
referirse ao nacionalismo que practica. Non só para distinguirse doutros
autodenominados nacionalismos que
realmente son simples imperialismos
por tratar de abranguer máis dunha
nación baixo un mesmo xugo. Sobre
todo, o nacionalismo para Uxío é de
resistencia á dominación e, xa que
logo, ademais de ser un xeito de relacionarse o pobo consigo mesmo, o
fundamental é o plano de relacións
que trata de estabelecer cos demais
pobos e que se fundaran no recoñecemento dos dereitos colectivos destes
independentemente do seu tamaño.
Así refírese a Vietnam:

Pensamento

“seino por vós
pobo como o meu
GALICIA pequeniña
sola cousa de todos”
Dereitos, onde o primeiro é o de
autodeterminación. E así apela ao
pobo galego:
“É xa hora de que señas toda
patria dos teus
dos que gardaron a fala en que
máis se dixo adeus
e señas dona de ti e señora de
falar
señora de decidir e dona de se
negar”.
Dalgún xeito a ladaíña de Galiza é a confesión dun nacionalista, a
oración diaria, e a orde do día co que
se levanta cada mañá. Empeza polo
nome: O sentimento fíxose denominación:
“GALICIA digo eu un di GALICIA
GALICIA dicimos todos GALICIA
hast’os que calan din GALICIA
e saben sabemos”
Segue a facer a constatación da
conexión individual-universal que no
súa concepción do mundo se estabelece a través da dor:
“GALICIA da dor chora á forza
GALICIA da tristura triste á
forza
GALICIA do silencio calada á
forza
GALICIA da fame emigrante á
forza
GALICIA vendada cega á forza
GALICIA tapeada xorda á forza
GALICIA atrelada queda á forza”
Desfaise do que el chama os
“soños ilusos” e desenmascara a falsa
liberdade que se ofrece:
“libre pra servir libre pra servir
libre pra non ser libre pra non ser
libre pra morrer libre pra morrer
libre pra fuxir libre pra fuxir”
Constata que aínda hai pobo, presente, pasado e futuro. Pobo eterno,
que reside e resiste nas clases populares:
“GALICIA labrega GALICIA nosa
GALICIA mariñeira GALICIA
nosa A
GALICIA obreira GALICIA nosa

GALICIA irmandiña GALICIA
nosa
GALICIA viva inda GALICIA
nosa”
Lánzase a intervir sobre esa realidade para conformar a Nación, partindo da realidade obxectivada que
herdamos. A nación é unha invención
dos nacionalistas, mais non a partir
da nada, senón tomándoa do territorio no que se asenta, do pobo previo
que se foi forxando, e do pasado que
a historia oculta:
“recóllote da TERRA estás moi
fonda
recóllote do PUEBLO estás n’il
toda
recóllote da HISTORIA estás
borrosa”
E finalmente, afirma o futuro e as
posibilidades que cumpre realizar
e que están inmanentes no que é
a propia realidade da nación por
liberar:
“recóllote i érgote no verbo
enteiro
no verbo verdadeiro que fala o
pueblo
recóllote pros novos que vein con
forza
pros que inda non marcou a
malla da argola
pros que saben que ti podes ser
outra cousa
pros que saben que o home pode
ser outra cousa
sabemos que ti podes ser outra
cousa
sabemos que o home pode ser
outra cousa” ■

Desde “Os Eidos” até o final da súa traxectoria
como escritor, Novoneyra garda unha grande
coherencia de pensamento ao mesmo tempo que
continuamente está a revisar e modificar as súas
poesías nas diferentes edicións da súa obra
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Voces disidentes

O imperio Americano
Cando foi electo Barack Obama no mes de santos
de 2008, houbo un sector da poboación que confiaba
nel, por varios motivos. Un motivo era que George
W.Bush e os Republicanos fixérano todo tan mal
que calquera cambio tiña que ser posíbel, positivo
e mellor. A desesperación estaba no ar. Outro
motivo era que, sendo de raza negra, a xente cría,

KATHLEEN MARCH

quería e arelaba crer, que a nova figura política

Profesora de Literatura latinoamericana

lembrase o sufrimento, a escravitude, dos da súa cor

e española na Universidade de Maine.
Departamento de Linguas Clásicas e

e que a memoria histórica fixese que fose un líder

Modernas. Fundadora da Asociación de

máis sensíbel. Significaba que confiaban na súa

Estudos Galegos de Estados Unidos de

capacidade de manter unha perspectiva progresista.

América
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No centro do imperio, a resistencia estética

Ese sector non se decataba da

substitúe con imaxinación as dificultades de

súa propia inxenuidade o do que era
esencialmente un xeito de racismo
do revés. Igual que non toda muller é
feminista e claramente moitas delas
teñen sido traidoras ás do seu sexo,
unha persoa preta non ten por que ser
progresista e solidario cos seus (temos
a Colin Powell e Condoleezza Rice, entre outros). Non esquezamos tampouco
que Obama por parte do pai non era de
raza negra norteamericana senón directamente de orixe africana. Os mesmos
norteamericanos de cor afirman que
non é o mesmo unha negritude que a
outra, igual que moitos indíxenas de
Estados Unidos non ven o seu vencello
cos de América Latina, cousa que afirmaron cando gañou Rigoberta Menchú
o Premio Nobel en 1992.
Non imos repetir os temas dos
debates de hai dous anos, nin repasar
a lista das promesas. Moitas cousas
non se poden levar a cabo, aínda querendo, e a dura resistencia á modificación do sistema de seguro médico que
propuña Obama sorprendeu a moitos. Mais de tódolos xeitos deberían
ter visto máis persoas a importancia
ideolóxica dalgúns comentarios do
candidato nun debate en que empregou a mesma linguaxe de Bush cando falaba de Bin Laden: “We’ll hunt
him down and kill him” [Cazarémolo
e matarémolo]. Non era o estilo dun
profesor de dereito da Universidade
de Chicago, aínda que xa daquela se
sabía que ese profesor novo non expresaba unha perspectiva política facilmente definíbel. Quizais o éxito do

organizar unha alternativa capaz de mudar a
esencia do seu Estado
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candidato no 2008 tivo que ver co feito de ter o pobo norteamericano dúas
características moi marcadas: é enormemente ignorante de como funciona
a política, dentro e fóra do seu propio
país; e é enormemente ególatra, individualista -resultado en parte de
varias xeracións dun capitalismo moi
desenvolvido. A escritora Natacha
Michel ten afirmado, despois dunha
viaxe que fixo a Estados Unidos, que
o país, a xente mellor dito, non ten
capacidade de amar. Por tanto, non
ten vontade de compartillar ou sospeita que outro poida ter máis e non
quer perdelo, xa que todos son competidores. O irónico é como o mito
da democracia (baseada na relixión
puritana) lles ten convencidos de seren eles, os americanos, uns bos e
xenerosos, dentro da familia e tamén
cando entran en poleiro alleo como
seica fan en todo momento. Nas poucas ocasións en que non se fai nada ou
se mantén o silencio, o público adoita
crer que hai unha razón moi boa ou
que quizais non haxa motivo de preocupación ou intervención.
A “esquerda” de Estados Unidos,
por débil que sexa, consiste nunha
xeira de individuos. Algúns son os
que se consideran liberais e non ven a
palabra ‘liberal’ con raiba como os de
dereitas poden ser persoas que teñen
un emprego seguro, casa e máis, sen
seren ricas. Son persoas que pensaban que o novo presidente ía ser moi
diferente e se callar niso querían crer
que os anos 60 non estivesen de todo
mortos. Querían crer que a expresión
“Si podemos” da campaña presidencial fora de carácter popular e sincero,
que o “nós” do verbo abranguíanos a
eles tamén. Moitos deste grupo terían
apoiado a Hillary Clinton tamén, de
ter sido ela a candidata demócrata.
As mesmas persoas argumentaban a
miúdo que sería un erro votar por un
terceiro candidato, porque sexa como
for, cumpría sacar adiante a quenquera que non fose McCain-Palin.
Hoxe en día, os máis progresistas
non atopan case nada que indique que
Obama e a súa expresión de “Si pode-

Internacional

mos” teña traído os cambios tan arelados, que incluían medidas importantes como menos orzamento para
as guerras e máis para o medio ambiente e a saúde. Podemos ver, iso si,
a imaxe moi mellorada dunha persoa
capaz de falar ben (e non confundir
ou pronunciar mal as palabras como
o texano), cunha familia san e unida,
unha primeira dama supostamente
moi intelixente, preocupada pola sociedade e a nutrición. Mais a opinión
pública positiva encol da súa política
vai baixando. Pouco despois da inauguración, segundo a Gallup Poll, a
aprobación era de case un 70%, cunha desaprobación do 20%. En xuño
de 2010, esas cifras xa se ven igualadas: 46/45% ou 45/45% aprobación vs.
desaprobación. A media de aprobacion do presidente en 2009 foi 57%;
en 2010 no que vai de ano é 48%. Os
progresistas polo xeral din que non
ven nada positivo, especialmente no
terreo da política internacional. E din
todos que o trasfondo da política armada que está a manter o presidente
ten que ver coas reservas de recursos
naturais, e en boa parte, co petróleo.
A cifra de aprobación do derrame do
Golfo e a empresa BP xira arredor do
44%, malia varias visitas presidenciais
ás zonas afectadas. É máis: o esforzo do presidente en maio por aplicar
unha moratoria de seis meses contra
a excavación petroleira en augas profundas foi vedado polo Xuíz Martin
Feldman en Nova Orleans, quen alegaba que a industria era esencial para
as comunidades do Golfo de México.
Claramente, a crise económica herdada por Obama do seu antecesor está
afectando máis aínda aos sectores
conservadores. Non importan os países de Oriente nin o medio ambiente
‘de casa’ se os petos están baleiros e
continúa o desemprego, os despedimentos, as baixas de Wall Street.
Non se fai a conexión entre Irak e
Afganistán e os orzamentos militares
que medran e os problemas da persoa
media, das escolas e universidades,
de moitas institucións que non teñen
fondos. Ninguén se lembra da prome-

sa de rematar coa presenza das tropas
no estranxeiro, de como mudou de
opinión o presidente sobre moitos temas. Ou como non tivo unha posturas
políticas moi claras, como observan
estes autores:
Na nosa experiencia temos encontrado un tercer ‘sector’, especialmente
entre non activistas. Moita xente que
non ten unha inclinación ideolóxica
(mais que pode ter ideas moi firmes
sobre distintos temas) completa o
amplo “centro”, para dicilo en argot
xornalístico. Se lles chama tamén
“votantes abaneantes” ou “viciños sen
ideoloxía”. Eles poden identificárense cun partido ou o outro, ou considerárense independentes, mais non
poderían estabelecer con precisión a
postura dos partidos maioritarios sobre cada un dos temas políticos. Este
“centro” fluído é o voto determinante
en moitas eleccións e campañas. Obama presentouse ás eleccións como
un candidato de principios, culto,
modesto e consciente que non está

Os EEUU teñen inserido no seu modelo de
dominio mundial ao militarismo. Por moito que
mude a súa face ou maquille a súa imaxe, a forza
bruta é substancial á súa hexemonía
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Danny Glover, aproveita a súa fama como actor

impulsado ideoloxicamente. Precisamente porque foi quen de proxectar
unha imaxe non-ideolóxica é que gañou as eleccións. Este é un aspecto
importante que as xentes progresistas
deben comprenderen. Obama atraiu
un raro conxunto de votantes na súa
campaña, aínda que non todos estaban de acordo con el en todas as cuestións. En parte, iso é polo que tantos
votantes tampouco estaban de acordo
en todo con eles mesmos.1
Entre os da esquerda non existe a
mesma percepción do líder que pode
depender da ausencia de ideoloxía.
Xa se comentou que cando era profesor tiña máis interese na súa carreira
política, que non se definía:2 “Nunha
institución formal, era unha presenza
solta, contaba piadas cos estudantes
falando das esperanzas románticas
deles, empregando o nome en lugar
do apelido, falando de casos legais
nun momento e pasando despois a falar de “O Padriño”. Tamén era enigmático, deixando a miúdo que os demais
profesores simplemente adiviñasen
as súas ideas políticas.”

3

de éxito en Hollywood, para pórse ao servizo
das causas populares e denunciar as actuacións
imperialistas do seu goberno
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Existe un grupo de escritores, editores, xornalistas e académicos que
prefiren falar do “Imperio Americano”
e que ofrecen moitas probas desta actitude do goberno. O “American Empire Project” [O Proxecto do Imperio
Americano] é un sitio de internet3 que
sostén que o país pretende, insiste en
manter un imperio, e os autores espallan os seus argumentos por medio da
publicación de libros e por outros medios como un blog. Tom Engelhardt,
o que dirixe o sitio, é autor de varios
libros que critican a política imperialista de Estados Unidos, entre eles The
American Way of War: How Bush’s Wars
Became Obama’s.4 É un dos editores de
Metropolitan Press xunto con Steve
Fraser. Os títulos do prelo inclúen A
People’s History of American Empire
(Howard Zinn et al); Dilemmas of Domination (Walden Bello): The Unmaking of the American Empire; Empire’s
Workshop: Latin America, the United
States, and the Rise of the New Imperialism (Greg Grandin); Hegemony or Survival: America’s Quest for Global Dominance (Noam Chomsky) e algúns máis.
Un dos autores de Metropolitan
Press é Chalmers Johnson, que publicou a triloxía Blowback: The Costs
and Consequences of American Empire
(2000); The Sorrows of Empire: Militarism, Secrecy, and the End of the Republic (2004) e Nemesis: The Last Days of
the Republic (2007). Veterano da Guerra Coreana, Johnson é coñecido como
crítico do imperialismo americano. O
termo blowback ven da CIA e se refire
ás reaccións de outros países en contra
das intervencións secretas da nación

1

Jean Hardisty e Deepak Bhargava, “Holding the Center”. The Nation. July 19,
2010. << http://www.thenation.com/article/36872/holding-center>>
2 Jodi Kantor, “Teaching Law, Testing
Ideas, Obama Stood Slightly Apart”.
New York Times. July 30, 2008. A autora tamén afirma que o académico non
publicou ningún artigo de investigación.
http://www.nytimes.com/2008/07/30/us/
politics/30law.html?pagewanted=1&_r=1

<< http://www.americanempireproject.
com/americanempireproject.htm>>
4 Engelhardt é creador do blog tomdispatch.com. Outros libros del son: The
End of Victory Culture: Cold War America
and the Disillusioning of a Generation
(1a ed. 1998); The Last Days of Publishing (novela). Do seu blog se explica que:
“Tomdispatch.com é para calquera persoa
que tiver interese en comprender mellor
o noso mundo post-11-IX e en ter unha
idea clara de como realmente funciona o
noso planeta imperial.”
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Porque Obama foi
quen de proxectar
unha imaxe nonnorteamericana. O libro, publicado
antes do 11 de setembro de 2001, non
mereceu moita atención do público lector. Despois dese evento, empezaron
as traducións e o éxito. Johnson non
cala a súa valoración dura e negativa
do goberno estadounidense, e de leis
como a Patriot Act. Rise da inxenuidade dun Bush (fillo) cando se pregunta o
ex-presidente por que os outros países
lle teñen tanta xenreira a EUA. E fai
reconto de moitas actuacións políticomilitares ao longo dos anos que ‘poidan’ ter motivado dita xenreira contra
o país dos bos e xenerosos.
Tom Engelhardt foi entrevistado
por Any Goodman5, unha xornalista
importante de Democracy Now!, un
sitio que afirma transmitir información do seguinte tipo:
O informe sobre a guerra e a paz
de Democracy Now! permite que o
noso público entre en contacto con
xente e maneiras de pensar raramente presentes no mass media patrocinado polas empresas de Estados
Unidos, voces constituídas por xornalistas internacionais e independentes,
xente común de todo o mundo que
sufriu directamente a política exterior estadounidense, líderes de movementos de base e pacifistas, artistas,
académicos e comentaristas independentes. Ademais, Democracy Now!
mantén debates reais -debates entre
xentes que desacordan substancialmente, como entre os portavoces da
5

É autora de varios libros, como The Exception to the Rulers: Exposing Oily Politicians, War Profiteers, and the Media That
Love Them (con David Goodman, 2004);
Statis: Government Liars, Media Cheerleaders, and the People Who Fight Back
(con David Goodman, 2006); e Standing
up to the Madness: Ordinary Heroes in
Extraordinary Times (con D. Goodman,
2008). Recebiu o Premio Right Livelihood
e o Premio Izzy para os medios de comunicación independentes. Foi arrestada no
Republican National Convention de 2008
e detida no fronteira canadiana cando
tentou asistir aos Xogos Olímpicos, non
como seguidora de deportes senón como
xornalista.

ideolóxica é que gañou
as eleccións. Este é un
aspecto importante que
as xentes progresistas
deben comprender
Casa Branca e do Pentágono por unha
banda e activistas dos movementos
de base por outra.6
Na entrevista con Goodman, falando sobre as guerras actuais, Engelhardt se trabuca e di “Bush” cando está a
falar do presidente Obama. Aínda que
distingue entre os dous homes en certos sentidos, afirma que a súa política
é a mesma. Outra das afirmacións importantes que fai nesta ocasión é que
o público americano está moi “desconectado” da realidade, é dicir, das actuacións, das súas tropas no mundo.7
Un dos temas de meirande interese
para Democracy Now! son os medios
de comunicación franquiciados e se o
acceso á información dos xornalistas é
obtida de xeito honesto e libre. Nunha
entrevista, o inglés John Pilger fala da
‘guerra que non se ve’, que é tema dun
documental que el está a facer sobre
6 <<http://www.democracynow.org/about>>
7 “America Is Detached From the War”.
Publicado orixinalmente en TomDispatch.
com (blog) e despois en The Nation, June
24, 2010.
<<http://www.thenation.com/article/36602/america-detached-war>>
En TomDispatch.com tamén publicara, o 15
de xuño, “Washington Drunk on War”,
artigo no que afirmaba: “En 1991, a Unión
Soviética desapareceu de súpeto. Rematara a Guerra Fría [...] Case toda decisión
de Washington dende entón, inclusive
a de Barack Obama de ampliar a Guerra
de Afganistán e a guerra contra o terrorismo, ten feito que, o que en 1991 semellaba ser só unha das alternativas, parecese
nada máis que o destino.”
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Graffitis nos balos, balos como o de Palestina
que lembran a segregación que aínda existe
neste mundo dividido. Graffitis que reflicten os
sonos dun pobo

o control do xornalismo nos Estados
Unidos. Pon o exemplo recente do artigo8 de Michael Hastings que provocara
o despido do Xeneral McChrystal en
Afganistán por Obama. O programa
diario de Goodman e Juan González representa a colaboración dos medios de
comunicación máis grande de EE.UU.
Tamén é importante citar a agrupación
Common Dreams9, que é unha organización sen fins de lucro, progresista,
fundada en 1997. Como comunidade
virtual, publica as noticias desde o que
chama a perspectiva progresista, xunto
coas opinións e ideas de activistas. Os
de Common Dreams afirman que “Temos o poder -é unha obriga moral- de
mostrar un desafío ás ideas políticas e
ás estruturas do goberno que fai moito
tempo teñen deixado de servir ao ben
común.” E engaden que “Seica cada sistema que o noso goberno edificara ou
no que remexera está roto. A atención
médica. A economía. O ensino. As nosas cortes “10. Recentemente Common
Dreams publicou un artigo que critica a
actuación, non só de BP senón tamén
do presidente, como inadecuada e lenta.11 En outro, afirmou que xa o 53%
8 “The Runaway General”. Rolling Stone,
June 22, 2010. << http://www.rollingstone.com/politics/news/17390/119236>>
9 <<http://www.commondreams.org>>
10 <<http://www.commondreams.org/whyit-matters>>
11 Renee Schoof, “Researchers Say Obama’s
Slow on Oil Spill Science, too.” July 3,
2010. << https://www.commondreams.
org/headline/2010/07/03>>
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do pobo americano cre que a guerra en
Afganistán non paga a pena.
Temos visto só algunhas das fontes de información que espallan as voces disidentes, contrarias aos medios
de comunicación tradicionais como
CNN, FOX News e as noticias das 6
da tarde que ‘a familia tradicional’ ve
cando cea. Temos visto algunhas das
publicacións (artigos, libros, blogs).
Poderíamos engadir algún outro
nome como o do coñecido actor -e
activista- negro Danny Glover, quen
estivo en Detroit para o US Social Forum12 en xuño deste ano. Nunha entrevista13 Glover fala do 40% de desemprego nesa cidade que fora capital
da industria automobilística e advirte
que representa ‘o colapso dunha idea,
dun modo de vida’. Coa perda deste
paradigma, pregunta o actor que se
pode facer agora. O foro de Detroit
foi un momento de capacitación e o
entrevistado pregunta como van contar os eventos e as ideas os “corporate
media”. Afirma que o presidente non
cumpriu o que tiña prometido e o que
querían os que o apoiaban ao votar
por el. A parte difícil é que atacar a
Obama é de certa maneira atacar á
xente que sofre as condicións que están moi deterioradas, di Glover, quen
igual que outros alude ao feito de estaren moi afastadas nos Estados Uidos
as ideas (ou ideoloxía) da práctica.
Afirma a necesidade de pensar na
comunidade, de respectar (‘validate’)
as historias que conta o pobo, da súa
realidade (en lugar das historias das
multinacionais). E tamén fala do país
como imperio. Ten sido arrestado por
participar nun protesto sindical e foi
apoupado na Universidade de Utah
cando non quixo saudar a bandeira de
Estados Unidos ou non puxo a mao
sobre o corazón (xesto non obrigado,
12 <<http://www.ussf2010.org/es/Acerca>> (páxina en castelán)
13 “A fault Lines Interview With Danny
Glover”. July 1, 2010.
<<http://english.aljazeera.net/programmes/
faultlines/2010/06/20106277219669770.
html>>
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por certo). Non é ningunha sorpresa,
cando o autor de Confessions of an
Economic Hit Man [Confesións dun
sicario económico], John Perkins, foi
disuadido varias veces ao longo de
vinte anos, por individuos que non
identifica, antes de poder rematar o
seu libro revelador en 2004.14
Todos estes exemplos indican que
hai un sector do país que ten conciencia do que pasa coa política internacional do goberno. Nun libro moi lido en
Estados Unidos como Lies My Teacher
Told Me: Everything Your High School
Textbook Got Wrong (1996) do sociólogo James Loewen, os exemplos do
“disconnect” ou separación entre a
historia oficial e a realidade dos feitos
foron moi difíciles de aceptar para algúns lectores. Aínda así, non precisaba o autor deste libro, quizais por ser
sociólogo, as verdadeiras causas ou
ideoloxías das mentiras nin criticaba
a práctica dos mestres e profesores
de continuaren a contalas. E en xeral
o público e as institucións de ensino
manteñen o concepto do “multiculturalismo” e tolerancia que lles parece
o único camiño moral, sen comprenderen que o concepto de multiculturalismo, como ben explica A. Badiou,
14 O autor está en contra das accións destes
sicarios que, nas súas palabras, están a
convertir a república que a constitución
prometía “life, liberty, and the pursuit of
happiness” para todos nun imperio internacional. E engade, expresando unha fe
se cadra inxenua na forza da conciencia
dunha poboación informada da realidade
desas accións e como representan o país
no mundo: “Foi escrito este libro para
que nos decatemos e refagamos a nosa
historia. Estou convencido de que cando
unha cantidade suficiente de nós saibamos como nos está a explotar o motor
económico que crea un apetito devorador polos recursos do mundo, e resulta
en sistemas que promoven a escravitude,
xa non imos aturar esa situación. Imos
revalorar o noso papel nun mundo en
que uns poucos nadan en riqueza e a meirande parte afogase en pobreza, contaminación e violencia. Comprometerémonos
a navegar cara á compaixón, a democracia e a xustiza social para todos’ (xvi).

é unha estratexia comercial e política
inútil e mal intencionada. De novo,
podemos pensar que o problema está
en non teren os americanos nin a experiencia nin a teoría da política que
lles fai falta para entenderen o seu
lugar no mundo nin so seu propio
país. Algúns si comprenden, xa que
logo, e cando xorden pancartas nos
protestos como “Yes you can” stop the
Afghan War [Si podes parar a guerra
en Afganistán], que remedan o eslogan electoral de esperanza de Obama
(“Si podemos”, Yes We Can!), mais
ben podemos detectar unha disidencia, tenue, coa política do goberno,
coas promesas non cumpridas, coa
continuación do imperio capitalista,
todo un desastre.15 ■

Outro graffiti no balo co que os israelitas cercan
aos palestinos. Os Estados Unidos de América
manteñen a mesma política de respaldo ao
réxime racista de Israel a pesares de ter un
presidente que ten a cor da pel dos que sufriron a
discriminación e a opresión durante séculos

15 Cf. Naomi Klein, The Shock Doctrine.
The Rise of Disaster Capitalism (2007).
Historia oficial do libre mercado, o libro
critica as ideas de M. Friedman e a manipulación de situacións no mundo para
beneficio de certos sectores.
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Perspectivas de

futuro inmediato en

América Latina
Desde hai doce anos, América Latina vive
un conxunto de procesos políticos e socias
progesistas; uns procesos que supoñen que
a maioría da poboación do subcontinente
está dirixida por gobernos que buscan unha
alternativa ao actual modelo económico e social
do neoliberalismo; unha alternativa plural que a
todos os países chegou por vía electoral; unha
vía máis de actuación política que algunhas
lecturas reducionistas desbotan por consideraren
que a loita de clases non se pode manifestar nas
eleccións.
DUARTE CORREA PIÑEIRO
Licenciado en Historia e sindicalista.
Secretario de Relacións Internacionais
da Unión do Povo Galego
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Mais, á hora da verdade, esta vía
non é nova, senón que xa fora valorada polos clásicos do marxismo:
“Com esta utilização vitoriosa do
sufrágio universal entrara em acção
um modo de luta totalmente novo
do proletariado, modo de luta esse
que rapidamente se desenvolveu.
Viu-se que as instituições estatais
em que a dominação se organiza
ainda oferecem mais possibilidades através das quais a classe ope-

rária pode lutar contra essas mesmas instituições estatais”1.
“Os revolucionários sem experiência pensam freqüentemente que os
meios legais de luta são oportunistas,
pois a burguesia enganava e mistificava os operários com particular freqüência neste terreno (sobretudo nos
períodos “pacíficos”, não revolucionários), e que os meios ilegais de luta são
revolucionários. Mas isto é falso”2.
Podemos considerar o triunfo de
Hugo Chávez nas eleccións presidenciais de Venezuela do 6 de decembro
de 1998 o inicio deste período.
PROCESOS POLÍTICOS PLURAIS.
Os distintos procesos políticos que se
veñen desenvolvendo ao longo destes
anos están unidos por dúas características: unha é o empeño en atoparen
un camiño propio que permitir o desenvolvemento de cada pobo, partindo
da súa realidade e da súa historia; a
outra é a decisión de camiñaren nunha integración latinoamericana que,
conforme avanza, está a supor un
paulatino retroceso da influencia histórica dos Estados Unidos na rexión,
unha rexión que sempre consideraron
como o seu patio traseiro.
1 Engels, F. “Introdução á Edição de 1895
de As Lutas de Classes em França”, Obras
Escolhidas de Marx e Engels, Tomo 1 [pp.
220-221], Edições Avante! 2008
2 Lénine, V. “A doença infantil do esquerdismo no comunismo”; Obras Escolhidas
de Lénine, Tomo 5 [p. 152], Edições Avante!/Edições Progresso. 1986
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Mais ao tempo que atopamos os
elementos de unión, non podemos
caer no erro de pór a mesma etiqueta a todos. Está claro que non hai un
centro dirixente que planifique e guíe
cada un dos pasos que se dan, pois
non hai unha soa esquerda latinoamericana, senón que, ao contrario que
noutros momentos históricos, os propios protagonistas falan de esquerdas
latinoamericanas3, recoñecendo, deste xeito, a pluralidade e peculiaridade
de cada un dos procesos.
Este novo período ábrese despois
duns anos de estancamento e desorientación debidos, en grande parte,
ao efecto desmobilizador provocado
pola caída dos réximes socialistas da
Europa do leste, caída que provocou
unha fonda crise en moitos partidos
comunistas e progresistas en Europa
e América Latina, mesmo en moitos
dos que non formaban parte da chamada ‘ortodoxia moscovita’. Mais a
caída do bloque soviético non levou
consigo a desaparición de Cuba e do
seu proceso revolucionario, un proceso que desde hai cincuenta anos
combina nacionalismo e socialismo,
servindo como bandeira de enganche
para todos aqueles que buscan unha
transformación en América Latina, xa
sexan representantes dos partidos comunistas, do guevarismo, do indixenismo, do nacionalismo ou do chamado ‘socialismo latinoamericano’. É
común a referencia á revolución cubana na maioría dos líderes dos novos
movementos emancipadores, desde
Lula até Chávez.
Cada un dos procesos actuais tivo
unhas causas propias que os desenca-

3 Sobre este aspecto, consultar a entrevista
a Walter Pomar Secretario de Relacións
Internacionais do PT do Brasil o 13 de xaneiro de 2007 en http://www.cartamaior.
com.br e o relatorio “Notas sobre a luta
pelo socialismo no século XXI” presentada
por el mesmo no XIV Seminario Internacional Los Partidos y la nueva sociedad organizado polo PT de México en marzo de
2010.

dearon, influíndo as mesmas na evolución posterior e consolidación:
“Nalgúns países, como Venezuela, Bolivia e Ecuador, o colapso e
o enfraquecemento extremo da
institucionalidade neoliberal, conduciu ao goberno a líderes que
capitalizaron o descontento da
cidadanía, a pesar de non contar
de inicio con fortes partidos de
esquerda. Noutros, como Brasil
e Uruguai, foi o acumulado organizativo e político da esquerda o
que levou aos seus candidatos á
presidencia. A eles súmanse situacións como as de Arxentina e
Honduras, onde a falta de candidatos presidenciais provenientes
dos sectores populares emerxen
figuras progesistas dos partidos
tradicionais.”4

Hugo Chávez e Fernando Lugo, os procesos
políticos de Venezuela a Paraguai son moi
distintos

4 Regalado, R. América Latina Hoy. ¿Reforma o Revolución?, pax. IX . Editorial
Oceansur. 2009
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As bases militares dos Estados Unidos de
América son un perigo para a rexión

A estas tres caracterizacións, que
non modelos, poderíamos engadir
outra que é a dos movementos que,
despois de disputar o poder pola vía
armada nos anos setenta e oitenta
do século pasado, con resultados moi
dispares no seu momento, hoxe chegaron ao goberno pola vía electoral,
sendo este o caso da FSLN en Nicaragua e a FMLN no Salvador.
E como mostra palpábel desa realidade variada, non podemos deixar
de lado o proceso máis descoñecido
e contraditorio neste momento: o do
Paraguai, onde o Presidente Lugo ten
na súa contra o parlamento bicameral no que só conta co apoio de dous
senadores e un deputado, e mesmo
algúns membros do seu goberno traballan tamén contra el, proceso no
que tampouco hai unha base forte de
organizacións sociais e políticas que
impulsen os cambios.
A PREOCUPACIÓN DE WASHINGTON. Se a cruzada emprendida con-
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tra o integrismo islámico, personificado en Al-Qaeda, como resposta aos
atentados do 11 de setembro de 2001,
supuxo unha redución na presión política e militar sobre o que sempre consideraron o seu patio traseiro, ao centrar grande parte da súa intervención
exterior en Iraq e Afganistán, semella
que os últimos anos de Bush e a chegada de Obama están a supor a volta
dos ollos do Imperio cara a América
Latina con preocupación. Esta preocupación débsese a que, neste momento, hai unha grande competencia por
controlar os recursos naturais do planeta e ao grande perigo que corren os
intereses dos investimentos dos grandes monopolios norteamericanos na
zona diante de moitos gobernos que
empezan a actuar en función dos seus
intereses nacionais, e non en función
dos intereses dos EUA.
Eran moitos os que tiñan esperanza de que co acceso de Barack Obama
á Casa Branca en xaneiro de 2009 algo
ía mudar para ben na política exterior

Internacional

Nas eleccións
lexislativas do 26
de setembro en
Venezuela, e nas
norteamericana, abríndose un novo
tempo no que os EUA tratarían os estados veciños do sur de igual a igual,
como sería de agardar nas relacións
entre estados soberanos. Mais esa esperanza veuse frustrada só cinco meses despois da toma de posesión de
Obama co golpe de estado que derrocou o presidente lexítimo de Honduras, o liberal Manuel Zelaya; un golpe
de estado que criticaron inicialmente,
mais apoiaron na sombra.
Hoxe, o intervencionismo dos
EUA en América Latina55 segue a
manter os dous perfís tradicionais: o
militarista; e o de presión e intervención na política interna.
No perfil claramente militarista,
ademais do xa histórico bloqueo a
Cuba, temos dous novos elemento: en primeiro lugar, a reactivación
hai agora dous anos da IV Flota da
mariña estadounidense, unha flota disolta no 1950 e que, segundo a
argumentación do Pentágono para a
súa reactivación, ten como principal
obxectivo protexer o seu principal
aliado na zona que é Colombia; e,
en segundo lugar, o acordo asinado
co goberno de Uribe para instalar
cinco novas bases militares no territorio colombiano, como resposta á
negativa do presidente ecuatoriano,
Rafael Correa, e prorrogar o permiso
de utilización da base de Manta que
desempeño un importante papel na
tentativa de derrocar Hugo Chávez
en 2002 e desde a que se dirixiu a
entrada de militares colombianos en
Ecuador para atacar un campamento
das FARC en 2008. Coas cinco novas
bases Colombia, pasa a converterse
en cabeza de ponte da intervención
norteamericana na rexión.
E en canto á presión e intervención política, son comúns as campañas de desprestixio e ridiculización
dos procesos boliviano, venezolano
5 Sobre o incremento da militarización dos
EUA en América Latina, consultar o informe publicado no mes de maio de 2010
polo Latin America Working Group Education Fund, en http://www.lawg.org

e ecuatoriano nos EUA e Europa e
as actuacións desestabilizadoras encubertas, alimentando económica e
mediaticamente grupos opositores,
ou realizando movementos a nivel
internacional para evitar a consolidación das novas relacións económicas
e das alianzas que algúns estados da
zona como Brasil, Uruguai ou Venezuela, tentan crear con novos parceiros como China, Rusia, India ou Irán.

presidenciais e
lexislativas do 3 de
outubro
no Brasil, Lula e Chávez
xóganse moito

PERSPECTIVAS ELECTORAIS. O
actual período iniciado en 2009 de
convocatorias electorais en diversos
países amosa unha relativa estabilidade na tendencia dos gobernos,
pois en Uruguai e Bolivia revalidaron
o triunfo a Fronte Ampla e o MAS
respectivamente, mentres Colombia
continuará a política uribista no seu
herdeiro Juan Manuel Santos.
En Chile o debate sobre a caracterización do goberno Bachelet6 rematou coas eleccións presidenciais
e lexislativas do pasado xaneiro, ao
gañar a dereita herdeira do pinochetismo, sendo o novo presidente o
magnate da comunicación, Sebastián
Piñera, un dos novos valores cos que
contan os EUA para o seu labor de
zapa na rexión.
No que resta de ano, celebraranse
catro procesos electorais: no Perú e
Paraguai, as eleccións municipais; en
Venezuela, as lexislativas; e no Brasil,
presidenciais e lexislativas.
Perú e Paraguai farán unha lectura interna dos resultados, ao se consideraren en ambos os casos estas
eleccións como unhas primarias das
presidenciais de 2011 e 2013 respectivamente, sendo nesa idea na que
traballan as diversas organizacións
de esquerda e nacionalistas dos dous
países.
6 Sobre a caracterización do goberno Bachelet é interesante o relatorio presentado por Guillermo Teillier, Presidente
do Partido Comunista de Chile, no XIII
Seminario Internacional Los Partidos y
la nueva sociedad organizado polo PT de
México en marzo de 2009.
xaneiro-xuño 2010 terra e tempo

83

Internacional

No caso peruano, os bos resultados que obtivo en 2006 sitúan Ollanta
Humala como candidato dos sectores
populares á presidencia do país. Mais
a consolidación da súa opción e a
creación dunha unidade da esquerda
ao redor del está a ter problemas, debidos sobre todo á aparición doutras
opcións e á falta dunha organización
forte que o sustente. Iso débese a que
o Partido Nacionalista Peruano que dirixe non conta cunha estrutura consolidada, aínda que teña forte presenza
nas zonas rurais, e nas conversas coas
organizacións clásicas da esquerda (o
PCP e Patria Roja), aínda recoñecendo estas en Ollanta o candidato mellor situado, non dan articulado unha
fronte electoral que permitir un avance nas eleccións rexionais e municipais do 3 de outubro como paso cara
ás presidenciais e lexislativas que se
celebrarán en 2011.
No Paraguai, as eleccións municipais do 3 de novembro permitirán avaliar o grado de apoio que ten
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neste momento Fernando Lugo que,
polo de agora, mantén a presidencia
nunha situación precaria. No mes de
marzo, creouse a Fronte Guasú que
integra vinte partidos e organizacións
sociais e conseguiu inscribir candidaturas para 150 intendencias das 230
que ten o país. Iso representa un feito histórico na fragmentada esquerda
paraguaia que terá nesta cita electoral
unha difícil proba para amosar a súa
unidade e capacidade para manter o
apoio a Lugo, e para que este transitar
con firmeza a senda progresista, cuestión hoxe moi complexa.
Nas eleccións lexislativas do 26
de setembro en Venezuela, e nas presidenciais e lexislativas do 3 de outubro no Brasil, Lula e Chávez xóganse
moito. Mais as lecturas non van ser
unicamente internas, pois o avance
ou retroceso do proceso de transformacións de América Latina está
intimamente relacionado co futuro
político destes dous países, ao seren
os motores económicos e políticos
fundamentais no mesmo.
O 26 de setembro, Venezuela
elixirá 165 escanos na Asemblea Nacional cun panorama moi complexo,
marcado pola cada vez máis agresiva
e descarada inxerencia exterior dos
EUA con apoio económico aos grupos desestabilizadores, as campañas
mediáticas de desprestixio nas que
desempeña un papel central o grupo
Prisa do Estado español e a actitude
claramente provocadora de Colombia.
Ademais, a dereita opositora mudou de estratexia e non vai cometer o
erro de abandonar a Asemblea Nacional, como fixo nas eleccións de 2005,
deixando todos os escanos nas mans
das organizacións que apoiaban o proceso bolivariano. Decatáronse de que,
para teren algunha posibilidade de dar
a volta á situación política do país, non
poden deixar baleiros ámbitos de actuación tan importantes como o parlamentar.
No campo bolivariano, a situación non é a ideal, pois as melloras
acadadas en materias como a saúde,
o ensino ou o comercio exterior ven-
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En Venezuela a
economía segue a ser
totalmente dependente
se escurecidas polas dificultades para
mellorar infraestruturas obsoletas
como a eléctrica, os malos resultados
do proceso de cooperativización da
propiedade e os problemas para diversificar a produción industrial. Por tanto, a economía segue a ser totalmente
dependente dunha produción petrolífera que, debido á volatilidade dos
mercados, pode crear, nun momento
de baixada de prezos, unha grave situación na economía venezolana. No
aspecto político segue a ser a personalidade de Hugo Chávez o principal valor, pois o PSUV non se dá consolidado como estrutura política de masas
e funciona máis como marca electoral
do Goberno e paraugas para moitos
dos que buscan medar á sombra do
Presidente, que como unha verdadeira organización política. Ademais o
peculiar xeito de facer as cousas de
Chávez, xunto coas ansias por facerse
cun espazo propio dalgúns sectores,
está a provocar enfrontamento con
algúns dos que foron os seus aliados, e de cara ás vindeiras eleccións,
o campo propiamente chavista fica
reducido ao PSUV e ao Partido Comunista. Para alén de máis, as prospeccións electorais son preocupantes, ao
amosaren un medre na porcentaxe de
persoas que, aínda definíndose como
contrarios á volta da dereita ao poder,
manifestan un rexeitamento á figura
de Chávez. Se ese segmento do electorado fai primar o seu rexeitamento
a quen, hoxe por hoxe, é a única garantía de continuidade do proceso, e
non acode a votar, pode producirse
un triunfo da dereita e o inicio dunha
etapa de retrocesos en Venezuela.7
O resultado das eleccións de
outubro no Brasil é tamén unha incógnita, pois a popularidade de Lula,
que non se pode presentar de novo
ás eleccións, supera con moito a da
alianza política comandada polo Par7 Sobre o proceso venezolano, consultar de
Amílcar Figueroa “El proceso venezolano”
no libro América Latina Hoy. ¿Reforma
o Revolución? [pp. 133-156], Editorial
Oceansur. 2009

tido do Trabalho. Mais a súa candidata, Dilma Russef8, conta con niveis
de coñecemento e popularidade moi
inferiores, ao non terse presentado
nunca a unhas eleccións e, desde que
se anunciou a precandidatura, está a
ser duramente atacada pola dereita,
lembrando o seu pasado na guerrilla
e aireando supostas corruptelas no
seu contorno. Ademais, a dereita é
consciente da oportunidade que ten
despois de oito anos de goberno Lula,
e o seu candidato José Serra está moi
ben situado.
Ninguén pode negar o avance económico e social no país, aínda manténdose desigualdades que semellan
endémicas, o novo e positivo papel
que está a desempeñar na esfera internacional e a forza que teñen os
movementos sociais, sindicais e organizacións políticas que apostan por
proseguiren e afondaren as reformas.
E desde o seu nomeamento como
candidata á presidencia, as opcións
de Dilma Russef aumentaron moito, mais non sabemos que influencia
pode ter a existencia de varias candidaturas que din estar á súa esquerda,
candidaturas que nalgún caso contan
con forte apoio mediático nun país
no que os medios de comunicación
de masas son monopolio da dereita.
Tampouco se pode avaliar aínda o
efecto da desilusión que se apoderou
dalgúns sectores populares que criticaron unha política macroeconómica
demasiado achegada á ortodoxia capitalista e poucos pasos adiante na
reforma agraria.9

dunha produción
petrolífera que, pode
crear, nun momento
de baixada de prezos,
unha grave situación

8 Sobre a situación diante das eleccións
presidenciais, consultar o documento Do
PCdoB para Dilma: propostas para o Brasil avançar, aprobado pola Convención
Electoral do PCdoB que acordou o apoio
oficial á candidatura de Dilma Russef o
pasado 16 de xuño, en http://www.vermelho.org.br
9 Consultar entrevista co dirixente do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Gilmar Mauro, no Correio da Cidadania o 1
de maio de 2010, en http://www.correiocidadania.com.br
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A política exterior de Barack Obama non se
diferencia da do seu antecesor

A CONTINUIDADE DO PROCESO.
Sendo fundamentais os resultados
electorais que se dean no Brasil e Venezuela para o avance ou retroceso
xeral, non debemos deixar de sinalar
outros aspectos a ter en conta:
❙ A crise económica e os procesos de integración: Nalgún
momento chegouse a considerar
que os efectos da crise na rexión
serían menores que en Europa ou
nos EUA, agás no caso de $centroamérica, O Salvador, Honduras
e Nicaragua, fundamentalmente
cunhas economías moi dependentes das remesas que envían os
emigrantes nos EUA. Mais hoxe
xa hai datos que reflicten os efectos xerais da crise, $ralentizando
o progreso acadado na zona no
último decenio10. Perante esta situación, precísase de afortalar o
papel dos estados nas economías
e avanzar nos diversos procesos
de integración rexional que están
en marcha, p.e. ALBA, Mercosul,
Banco do Sul, Unasul, etc.
❙ O papel dos norteamericanos
na zona: Xa sexa directamente,
ou empregando como peóns os
gobernos de Colombia e Chile,
vai seguir sendo moi importante,
e da súa actitude máis ou menos
respectuosa cos procesos que se
están a dar dependerá o aumento
ou diminución da tensión. A perspectiva non é boa, tendo en conta
os movementos claramente agresivos que fixo a administración
norteamericana nos últimos dous
anos.
❙ A construción de instrumentos
políticos: Aqueles procesos que
se abriron, froito dun colapso dos
gobernos do sistema e contan cun
liderado individual moi marcado
–Ecuador e Venezuela fundamen10 Consultar documentos da Comisión
Económica para América Latina y el
Caribe das Nacións Unidas: América
Latina, del auge a la crisis e A hora da
igualdade, brechas por selar: caminhos
por abrir en http://www.eclac.org
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❙

❙

talmente– precisan con urxencia
de se fortaleceren e se colectivizaren. Só a creación dun instrumento político unitario de masas,
dotado dun programa transformador permitirá avanzar máis rapidamente e resistir mellor a ofensiva da dereita. Nestes procesos,
tanto o tradicional minifundismo
do campo popular, como a excesiva dependencia do líder provocan
unha ralentización dos procesos
de construción da organización ou
da alianza política.
A necesidade de manter a tensión e ser autocríticos: Todos os
procesos precisan de proceder periodicamente a unha análise dos
avances e retrocesos, mantendo
a tensión nas bases e analizando
o funcionamento. Recentemente observamos como en Bolivia
e Uruguai,1111 aínda mantendo a
maioría, cederon posicións á dereita: no primeiro caso, debido a
enfrontamentos entre aliados; e
no segundo, pola desmobilización
da base propia e un certo anquilosamento das estruturas.
O mantemento da perspectiva
de mudanzas: Cuestión sempre
complexa cando se goberna e se
mantén un traballo intenso que,
en moitas ocasións, impide a reflexión e planificación e pode levar a confundir estar no goberno
e o labor de xestión diaria con ter
o poder e estar a levar a cabo as
transformación programáticas ■

11 Sobre o debate aberto na Fronte Ampla
despois das eleccións do pasado mes de
maio consultar: Documento aprobado
pola Mesa Política da Fronte Ampla o
26 de maio de 2010, entrevista ao Vicepresidente Danilo Astori en http://www.
ultimasnoticias.com.uy o 12 de maio de
2010, número de xuño de 2010 de Participando (voceiro do MPP), entrevista ao
secretario xeral do PCU Eduardo Lorier
o 13 de maio de 2010 en http://www.
espectador.com e números 95 a 99 de El
Popular (semanario do PCU)

Corredor de Seguros
Consulting Empresarial
ASESORÍA DE EMPRESAS
INMOBILIARIA
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
EN AFORRO E INVERSIÓN

Balbino Fernández López, Corredor de Seguros
AUTORIZACIÓN D.X.S.E.P. Nº F-2215
Subscrito seguro sobre garantía financeira e de
responsabilidade civil conforme á Lei 26/2006

Telfs.: 982 132 096
982 132 889
Fax:
982 132 430
Rúa Eduardo Pondal, 30-entlo
27780 Foz - Lugo

www.bflconsulting.es

Viaxes

Polas augas altas do Douro

Supoñamos que quedaches con

PACO MARTÍN
(Lugo, 1940). Mestre de escola xubilado
e escritor

88 terra e tempo xaneiro-xuño 2010

alguén en Madrid porque hai moitísimo tempo que non nos vemos e somos como da familia e o sitio cadra,
mais ou menos, a metade do camiño
que separa os nosos lugares de residencia e hai unha magnífica exposición no Prado, e así, levando os automóbiles, podemos agasallarnos uns
aos outros que sempre haberá onde
meter os paquetes. Algo de augardente para o vello, e para nós, e algún
queixo, e roxóns coma os da outra vez,
que agora con iso do envasado ao baleiro aguantan ben e nós xa sabemos o
que temos que vos levar, que son moitos
anos de sabermos uns dos outros... Tamén lin algo dunha exposición de arte
celta en Soria, pero Soria, que queres
que che diga? Non creo que pague a
pena o desvío, especialmente para nós
que nos cae moito a trasmán. Encárgome eu do hotel de Madrid. Tres noites
polo menos. O día que chegas pouco se
aproveita... Xa mirarei tamén por internet o das entradas. Vós poñedes o

corpiño, como dicía o Manuel... Mañá
ou pasado volvemos falar e xa terei
todo amañado...
E ti vas dicindo que si, cando podes, e soamente che queda agardar a
que chegue a data do encontro madrileño, do que xa sabes que vai ser,
coma sempre, grato e enriquecedor.
Claro que, se cadra, a exposición esa
de arte celta non está mal e ir dar
unha volta por esas terras... Si, de seguro que a exposición é interesante, que
hai moito que ver durante a viaxe e non
deixedes de visitar Salas de los Infantes, é unha fermosa vila e ten un curioso museo do diplodocos... Se cadra
sérvelle ao papá para lembrar cousas
da súa infancia... Os fillos, xa se sabe!
Así que procuras os roxóns, unha
garrafiña pequena de augardente,
catro envases de chourizos de porco
celta e algunha cousiña máis para que
haxa algo de sorpresa e decides marchar da casa cinco días antes do da cita
madrileña, que xa de se botar fóra da
casa paga a pena andar algo á improvi-

Viaxes

sación. Ningún dos dous, falo da miña
compañeira de tantas viaxes de ida e
de volta, somos especialmente dados
a iso de madrugar pero cando hai que
facelo, faise e a outra cousa. Ou sexa
que saímos cedo e collemos o Camiño que unha noite Carlomagno vira
debuxado no ceo de Aquisgrán, pero
desta volta cara ao oriente e pola terra
asfaltada de autovías e autoestradas.
Se cadra non é cousa de ir xantar a
Burgos como tiñamos previsto e resulta máis práctico coller xa cara a Salas
de los Infantes e facelo alí. Tampouco
non paga moito a pena volver outra
vez por Silos (Tempos aqueles que un
aínda acorda nos que, cunha miguiña
de sorte e un certo tempo de conversa
co frade oportuno, mesmo podías andar, controladísimo, iso si, apampando pola biblioteca). A Salas, que agora
logo se chega aos sitios e tamén cómpre ir sabendo das cousas de comer
de cada lugar. E coa decisión tomada
imos falando da sanguenta lenda dos
sete infantes de Lara e van saíndo
outros romances, tamén de tráxico
argumento, mentres o auto circula
sen atrancos por unha estrada ben asfaltada e nun día de ceos case limpos
de todo. Sae, naturalmente, o romance de Alvargonzález e eu aproveito a
ocasión para falar dun filme baseado
no romance de Machado e do que era
guionista –ou, polo menos, coguionista- don Lázaro Montero, profesor meu
de literatura no Instituto Masculino
de Lugo. La Laguna Negra era o seu
título e proxectárono no Cine España
lugués –que, por certo e segundo teño
lido en algunha parte –ou segundo
alguén me contara hai tempo- nacera
chamándose algo así como Cine Irmandiño xa ben andada a primavera
do ano 1936, nome que soamente durou até o golpe de Estado. Que carajo
de Irmandiños ni mariconadas de esas!
–debeu dicir o fulano que mandaba o
pelotón– España es como tiene que llamarse, que está escrito en las cachas de
esta pistola... E, naturalmente, así foi
como se chamou até a súa desaparición, aló polos anos setenta do século
pasado. Se cadra todo isto que digo da

sala de cine tan querida e frecuentada
por don Ánxel Fole non é vero, mais...
E, fala que te falarás, chegas a Salas
con tempo para ir ao museo dos diplodocos antes do xantar. Cóntanche das
moitas pegadas destes animais que
é posible ver en distintas paraxes da
rodeada. En Galiza, isto dos dinosauros non parece que...? Pregúntanche.
A verdade é que alí isto levámolo dun
xeito diferente.. Aínda os hai que están
vivos... contestas. Tamén che contan
que aqueles foran os escenarios nos
que Sergio Leone filmara Il buono, il
brutto, il cattivo (a min é que me gusta
moitos máis o título en italiano) e así
véñenche á cabeza a música de Morricone e mais os rostros de Clint Eastwood, Lee Van Cleef e Eli Wallach que
andan á procura do ouro nun Far West
localizado ao pé da Serra da Demanda.
En Salas de los Infantes hai máis
cousas que ver, pero xa veñen nas
guías. Un aviso: cómese ben e a morcilla que lles é máis propia, dixéronmo eles, é a de fariña. Está boa.
Segues camiño e a uns poucos quilómetros indo cara a Soria bates cunha pequena vila –que, seica, tamén é
concello- chamada La Gallega. Ao ler
o letreiro deixas que te mova algo semellante a unha curiosidade patriótica e paras. O primeiro que descobres
é que por alí pasa o Camiño de Santiago (ou, polo menos, un deles) e que
aos que de alí son chámanlles “galleganos”. Non ten moito que ver pero
tampouco non é o peor sitio para dar
unha voltiña, ollar o que podiamos
chamar unha mostra da arquitectura
xaneiro-xuño 2010 terra e tempo
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rural destas terras e tomar outro café
antes de volver ao automóbil. En San
Leonardo apartas e colles pola estrada que vai pola beira do canón do río
Lobos e tes que parar dúas ou tres veces –os días neste tempo son longos
e dan para moito- apampando diante
da impresionante paisaxe e intentas
fotografar o voo maxestoso dos voitres que parecen ser os amos de todo
aquilo. O peor é que a túa cámara é de
pouca calidade e ti es tan levado pola
curiosidade e a gana de ver cousas
que non podes dedicarte a ollalas a
traveso dun visor para despois facer a
viaxe de verdade na casa contemplando as fotografías e dándolle a vara a
parentes e amigos. Nada hai, pensas,
mellor que os ollos teus. E, claro, así
saen as fotos como saen.
Nesta non se verán, pero estou en
condicións de asegurar que por aí andaban a voar polo menos tres ou catro.
Segues viaxe sabendo que todo
isto paga moito a pena e que non
queda máis remedio que volver con
máis vagar. E chegas a Burgo de Osma
onde procuras cea e cama. Calquera
das dúas cousas é doada de atopar e
para calquera delas hai abondo onde
escoller. Como un xa non é novo, a
viaxe longa, a compañeira algo cansa
e hai cuestións nas que cómpre reparar ben do corpo para manter viva a
mente, facemos pousada non bo hotel, desfacémonos dos pos do camiño,
mudamos roupas e calzado e saímos
dar unha voltiña de recoñecemento
antes de procurar un lugar axeitado
para a cea.
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É esta unha cidade moi agradable
de ver e moi interesante de visitar,
cunha catedral en verdade competente
(que diría o Manuel). Mais todo o que
a isto toca aparece de sobras explicado
en todas as guías ao uso, de maneira
que nós podémonos ir deitar tranquilamente e sen maiores explicacións.
Pola mañá hai que coller cara a Soria, polo da exposición, por Antonio
Machado e mais pola propia cidade.
Parada en Calatañazor, que, pensamos, debe ser onde o tal Almanzor
quedou sen poder acompañar ao gaiteiro pola perda do tambor, pero que
en realidade é un lugar moi fermoso,
medieval, restaurado, segundo nos
contan, por alumnos e profesores de
ensino básico e medio da provincia
que souberon facer daquel labor modelo educativo. O casal está cheo de
restaurantes e fondas e gardado por
unha ben conservada muralla. Aquí
–dinche- rodou Orson Welles “Badaladas de media noite”. Aquí e tamén en
Berlanga... Ou sexa que son estas terras axeitadas para o do cine, e non do
máis malo, por certo. E o da batalla?,
preguntas. Aquí non foi... Contestan
e así queda a cousa. E segues camiño
para chegar a Soria e aproveitar nela
boa parte do día coa intención de volver parar aquí á volta e achegarte até
as fermosísimas paraxes das beiras do
río Avión (ou Abión como se pode ver
no letreiro que aparece na foto con Calatañazor ao fondo)
En Soria ves o que tes que ver, ademais da exposición que comparte espazo coas coleccións que garda o Museo –que paga moitísimo a pena, como
tamén pon nas guías- porque, aínda
que o que hai que ver non é pouco,
está bastante cómodo de visitar e para
baixar á beira do río e ver o claustro de
San Juan e demais usas o coche. Tampouco non se come nada mal aquí, na
capital. Se cadra un excede algo no
das morcillas e o año por máis que as
admonicións lóxicas de Ánxela fagan
algo de mancadura na conciencia desa
pequena gula que todos temos. Está
tan bo día que apetece cumprir o rito
debido a don Lázaro e subir até a La-
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guna Negra. Á estrada chégalle ben,
pero é moito o que se vai vendo. E el
haberá néboa aló arriba?, preguntamos, e comprendemos que a paisana
entende ben do clima da bisbarra: O
día está claro e..., pero se cadra arriba...
Igual hai, pero se cadra non... O encoro
inflúe... E non hai néboa pero non se
pode parar moito pensando na volta
na que, xa sen paradas, igual nos colle
a noite. O ambiente de El Burgo, así á
tardiña, é moi agradable.
O día seguinte tocan canóns pola
mañá, o do río Lobos, xa máis de vagar, e o do Avión, onde aparece Ánxela fotografada.
Hai unha chea de plantas que, ao
parecer, son propias da bisbarra e tamén paga moito a pena respirar fondo
e apreciar o arrecendo de herbas e flores que todo enche.
Volta con algunhas paradas lóxicas
e toda a tarde no Burgo de Osma. Ver e
descansar que mañá toca visita a Berlanga de Duero –nas guías vén unha chea
máis de información– onde din que El
Cid foi o seu primeiro alcalde, hai unha
botica preciosa e na colexiata un caimán
desecado que trouxera das Américas un
frade natural da vila, defensor dos indíxenas do novo mundo e descubridor
das Illas dos Galápagos, que inspirou
a fabricación duns doces de feitura de
saurio e que chaman “lagartos de frei
Tomás”. Eu son pouco lambuceiro, pero
son bastante sabedores.
E segues até San Baudelio, que
tantas veces viches nos libros, e o
paisano que repara do monumento
repara tamén, ao mesmo tempo, dunhas poucas ovellas e algúns años que
pacen por alí. Se lle preguntas pola
venda das pinturas orixinais, o home
ri e diche convencido de que os cartos dos americanos mercan calquera
cousa que lles apeteza.
O seguinte día dedícalo a El Burgo,
aos seus monumentos, ás agradables
beiras do río que por alí pasa, que é o
Avión, e a ser espectador dunha corrida
de maratón que se veu desenvolvendo
polos arrabaldes e remata con varias
voltas polas rúas do centro antes de
chegar á meta, que está na praza maior.

A verdade é que durante este tempo paraches en varias aldeas de poucos
e moi amables veciños, interesante
arquitectura e amplos horizontes. En
todos estes lugares, sexan vilas, cidades ou aldeas, teñen nunha praza principal o “Rollo”, que é unha columna,
xeralmente de pedra máis ou menos
labrada, rematada nunha bola, ou nunha cruz, que dá noticia da categoría do
lugar e onde se dicían pregóns e avisos.
O que hai nunha aldea chamada Rello
é unha vella bombarda chantada na
terra e a xente de alí convídate a que
digas de corrido: El rollo de Rello es de
hierro para oír como te encerellas.
Hai, palabra, moitísimo que ver,
que sentir, que comer, que beber,
que escoitar, que falar, que vivir, que
imaxinar... nunha viaxe coma esta,
pero como isto vai xa longo de máis
e pola mañá temos que coller cara a
Madrid, sobre todo para levar a augardente e mais os roxóns, deixaremos,
xa que logo, a cousa aquí. E do que veu
despois xa falaremos ■
xaneiro-xuño 2010 terra e tempo
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Primeiro Simposio
sobre Prisciliano
XA O DICÍA CASTELAO: “Ao fronte de
todos vai Prisciliano, o heresiarca decapitado.” O Priscilianismo é un feito
histórico de suma importancia tanto
para quen o consideran como un herexe do cristianismo, como para quen
o considera un herexe do poder político, ou sexa, alguén que non comungaba coas ideas estabelecidas polo
poder político da época. A Asociación
Cultural O Galo organizou o 24, 25 e
26 de novembro de 2006, en Santiago de Compostela, o I Simposio sobre
esta figura.
Entre as diferentes abordaxes disciplinares do tema parece haber coincidencia en que a cuestión pode ser
abordada desde múltiples visións, a
máis estendida até hoxe é a de simple
herexe relixioso. Dende o Galo apostaron pola tese de varios analistas, que
afonda nun camiño pouco estudado:
Prisciliano como herexe político con
claras bases populares na Gallaecia,
en fin, un movemento socio-político
de grande transcendencia.
Na Gallaecia do momento, zona
xeográfica mais poboada da península, con certo poder político, social
e económico dentro do contexto peninsular, agromaba unha nación. Que
papel tivo o priscilianismo en todo
isto? Foi ou non, o priscilianismo,
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un movemento popular, gallaeciano
e cun claro contido social? Porque
é o propio emperador Máximo quen
toma partida no asunto e decapita
en Tréveris aos representantes do
priscilianismo? Estaba en xogo ou
non o poder político estabelecido e
as estruturas territoriais na península? Os priscilianistas decapitados
son traídos a Gallaecia e son venerados durante moitos séculos como
libertadores. Máis tarde prohíbese
tal veneración coa lenda acientífica e ilusionista do enterramento de
Santiago. Cal é a historia verdadeira do enterramento da catedral de
Santiago? Estamos ou non perante
unha das maiores falsificacións da
historia realizadas polos poderes políticos e eclesiásticos e cal é a razón?
Aproximármonos a este coñecemento faranos máis conscientes da nosa
realidade e achegaranos claves sobre
o que somos e porque somos como
somos colectivamente.
Por moi incríbel que poda parecer, esta é a primeira vez que se organizaba unha actividade dedicada exclusivamente ao estudo dun persoeiro da relevancia de Prisciliano desde
perspectivas tan diferentes pero que
partillan un obxectivo común: dar a
coñecer a unha das figuras con maior

Óscar Fernández Refoxo
Presidente da Asociación Cultural O Galo

transcendencia da nosa historia nacional.
Esta é unha actividade feita desde o compromiso máis fondo cunha
Nación ocultada á forza nas súas
características máis visíbeis e contrastábeis, pois para negar a súa
existencia obviase que ten historia,
marxinase e ocultase a súa lingua, e
condenase á súa cultura ao máis absoluto ostracismo.
Deste xeito non é estraño que aos
meniños na escola se lles dean a coñecer as gloriosas aventuras lexendarias de Anibal, Viriato, El Cid, Isabel a
Católica, Filipo II e un logo etcétera,
mentres persoeiros de carne e óso,
como Prisciliano, Exeria, Paulo Orosio, San Rosendo, Xelmírez, AfonsoVII, Pardo de Cela, Sarmiento, Faraldo, Brañas, Murguía, Rosalía, Curros,
e todos os que formaron a denominada polo egrexio Castelao, SANTA
COMPAÑA DOS IMORTAIS GALEGOS,
deixan de existir nas escolas, institutos e universidades. Mais sobre todo
o que pretenden que deixe de existir
é a historia construída por todo un
pobo ao longo dos séculos e que nos
conformou tal e como somos, coas
nosas virtudes e defectos, pero nin
máis nin menos que calquera outro
pobo do mundo.
Reproducimos as seguintes intervencións que tiveron lugar no Simposio; Xosé Chao Rego, Victorino Pérez
Prieto, Millán Picouto e Francisco Carballo. Tamén participaron no mesmo
Anselmo López Carreira, Ramón Chao
Rego, Xoán Bernárdez Vilar, Álvaro
Rodríguez Resino, Felipe Senén López, Eduardo López Pereira e Ismael
González. Recollemos neste Dossier
as catro primeiras intervencións ás
que agradecemos a súa colaboración,
facémolo pois dispoñiamos delas en
papel, así como unha aportación posterior –ao fío do debatido no Simposio- asinada conxuntamente por Manuel Vázquez Cabo e Marcos Maceira
Eiras, Director e Coordinador respectivamente do Simposio. Agardamos
ofrecer –nunha próxima entrega– o
resto das colaboracións ■
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Xosé Chao Rego
Licenciado en Filosofía e Teoloxía. Ensaísta
sobre temas antropolóxicos e teolóxicos

CANDO EU ERA NENO téñolle oído
a meu pai unha frase de Unamuno
que afirmaba que non se pode seguir
crendo que Santiago estaba enterrado
en Compostela. Tal afirmación viña do
ano 1900, aventurada por monseñor
Louis Duchesne, que seica a tomara
dun autor alemán. Cando meu irmán,
Ramón, escribiu a novela sobre Prisciliano, sentinme cobizoso dun ensaio
histórico-teolóxico. Eu non son experto en priscilianismo, que sería o texto
ao que o título fai referencia, mais seguro me atopo no contexto: a reflexión
sobre a atmosfera do tempo aquel,
venturoso século IV de cristianización
da Galiza, mais algo ventureira, por
culpa da ideoloxía que dominou no
cume da Igrexa.
CUESTIÓNS BIZANTINAS. Lonxe
daquel tempo e temporal, a nosoutros cádranos ironizar, pontificando que aquelas discusións eran de
tempos idos, bizantinas, avelladas,
lembrando o que sucedeu na corte
de Bizancio, creada polo emperador
Constantino (Constantinopla). No entanto, seguimos utilizando expresións
sintomáticas das que esquecemos o
contexto orixinal: dicimos que se armou un cristo, ou “se armó la de Dios
es Cristo”.
O teólogo M. D. Chenu, indiscutíbel pola súa sabedoría e a fe evanxélica que profesaba, pronunciou, ao
acabar o concilio Vaticano II, estas
palabras preñes de optimismo: “Velaquí a fin da era constantiniana”.
Co emperador Constantino naceu a
cristiandade, noción política que se
apoia no césaro-papismo e constitúe unha perversión do cristianismo.
O César ha pórse ao servizo do Papa
que, co tempo, se vai proclamar señor
de dúas espadas, entregando unha ao
César para que se poña ao servizo da
Igrexa contra as seitas e os sectarios
herexes. Sintomático: foi Constantino, non o Papa, quen convocou os
primeiros concilios que chamamos
ecuménicos, pola amplitude “universal” da convocatoria. O primeiro foi o
de Nicea, desde o 20 de maio até o

Prisciliano, texto e
contexto,
anos 379-385

Representación do Concilio de Nicea. O Primeiro Concilio de Nicea foi un Concilio ecuménico,
aceptado por case toda a Cristiandade (agás grupos coma os mormóns), que se celebrou no ano 325.
Nel condenouse o Arianismo, que afirmaba que Xesucristo era inferior a Deus Padre, e estableceuse
o coñecido como Credo de Nicea. O convocante deste concilio foi o emperador Constantino, algo
que tivo unha grande carga simbólica, dado que até había poucos anos (antes do Edicto de Milán de
313) os cristiáns eran sometidos a persecucións dentro do Imperio Romano

25 de xullo do ano 325. O bispo de
Roma, que foi asumindo en exclusiva o título de ‘papa’ – ‘pai’ tomado
linguaxe familiar– non asistiu. Que
Constantino estivese sen bautizar –
rito co que cumpriu no leito da agonía– é un índice de que máis lle interesaban as propias comenencias cá
conveniencia do Evanxeo. Mesmo se
atribuíu o título de bispo de fóra.
A cuestión, non tan bizantina, era
que o Xesús predicador se trocou en
Cristo predicado. Un sacerdote de
Alexandría, Ario de nome, profesaba
esta convición: se o Fillo foi xerado
polo Pai, daquela tivo que haber un
tempo no que o Fillo aínda non existía. Polo mesmo, non existe desde a
eternidade –preexistencia–, polo que
non é Deus. El e os seguidores foron
excomungados. Era un ataque ao misterio da Trindade. O meu profesor de
Historia da Igrexa, o xesuíta Ludwig
Hertling, fai esta fermosa reflexión:
O concilio de Nicea produciu
unha impresión en toda a Igre-

xa. Non porque non houbera xa
antes grandes concentracións
de bispos nin porque fose a
primeira vez que se condenaba
unha herexía, pero que fose o
propio emperador quen convocase o sínodo, que puxese
a posta imperial a disposición
dos bispos para lles facilitar a
viaxe, que asistise persoalmente
ás sesións, honrase aos padres
con toda clase de probas de respecto e empeñase a súa propia
persoa para conservar a pureza
da fe, todo isto parecíalles incrible aos cristiáns, que coma quen
di, acababan de saír da máis
sanguiñenta de todas as persecucións. Entre os bispos asistentes ao concilio había moitos que
amosaban no seu corpo as cicatrices dos tormentos.
Nun libro de meu cito, entre os
autores que estudaron o problema
teolóxico da preexistencia do Verbo
(de Cristo), está Olegario González de
xaneiro-xuño 2010 terra e tempo
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Flavius Valerius Aurelius Constantinus,
coñecido coma o Emperador Constantino I
o Grande, nado en Naissus (actual Niš, en
Serbia; daquela pertencente á provincia da
Moesia Superior), o 27 de febreiro de 272 e
finado en Nicomedia o 22 de maio do 337.
As súas leis protexendo o cristianismo, a
lexislación sobre os escravos e presos para a
súa protección, aínda que moi febles, puxo en
camiño unha maior sensibilidade para eles, a
pena de morte para os abusos dos recadadores
de impostos e o descanso dominical nos labores
diarios, son algunhas das leis que quedaron
para a posteridade

Cardedal ao que nos remitimos por
mor da súa recoñecida competencia e
a estima que lle profesaban na mesma Roma. Tres estadios detecta o autor na cristoloxía: a) a súa vida oculta
en Deus; b) a traxectoria terrestre que
culmina na morte; c) a glorificación a
partir da resurrección. E o autor, nado
en Cardedal, Ávila, engade:
Esta opción cristolóxica, que
le a historia de Xesús desde
atrás cara adiante, poñendo ese
“atrás” máis aló do noso tempo
de humanos no ámbito persoal
de Deus, vaise converter na opción católica por antonomasia a
partir do concilio de Calcedonia.
O problema é serio, consecuencia da conversión do Xesús predicador en Cristo predicado. Estamos
perante unha tendencia descendente e dedutiva que tende a infravalorar a historia. A Igrexa, que se viña
configurando a partir do “misterio
da lúa”, con fases crecentes e minguantes, se foi trocando en misterio
do sol: Constantino –disque– era
adorador do deus solar Mitra. A gramática complica a cuestión: habería
que estabelecer unha cristoloxía ascendente, indutiva. A maiores, xa hai
ben tempo que Karl Rahner, teólogo
pouco sospeitoso, fixo observar este
dato gramatical: cando confesamos
que en Deus hai tres persoas, hai
que ter en conta que o termo etrusco
“prosopon” era a máscara de cera coa
que o actor de teatro ocultaba o rostro para que aparecese o personaxe.
Dicir que en Deus hai tres persoas é
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afirmar que hai tres deuses, pois persoa significa individuo.
Pasamos agora do contexto ao
texto.
OS PRISCILIANISMOS. Se o boi non
é de onde nace, senón de onde pace,
e o crego non é de onde canta, senón
de onde xanta, relativamente pouco
importa saber se Prisciliano naceu
na Galecia romana, da que a actual
Galiza é a parte máis notoria. Polo
demais, rexistramos cinco formas de
priscilianismo:
1. Fase orixinal, anterior á denuncia
que Hixinio de Córdoba formulou
a Hidacio de Mérida. Minoritaria e
pouco coñecida, era de gran rigor
acético.
2. Ampliación do movemento prisciliano, dual porque convive nel
unha dobre minoría: a de maior
esixencia ascética, cun priscilianismo de masas, que presaxia a
terceira fase.
3. Período popular, sobre todo logo
do martirio do que foi profeta contra o poder, que o converteu no
primeiro mártir que fixo a Igrexa.
No ano 400, intervención do concilio de Toledo: practicamente
todos os bispos galaicos eran seguidores de Prisciliano, non por
capricho, senón porque tamén o
era o pobo cristián que os elixira.
4. Un priscilianismo difuso que, despois da liquidación que intenta
San Martiño de Dumio, dous séculos despois, permanece coma
remol ou rescaldo nun pobo que

xamais tivo excesivo entusiasmo
pola ortodoxia.
5. Por fin, un priscilianismo cultural,
incluso étnico, nacionalista, mito
fundador da galeguidade. Mentres
moitos manuais de Historia descoñecen tal personaxe, na Galiza
soa o seu nome sen maior noticia
biográfica ou doutrinal.
CRISTO CHEGA Á GALECIA. Brincando sobre datos anteriores ao século IV,
por aforrarmos tempo, parece básico
partir de que tal século abre as portas
ao cristianismo, que procede, maioritario, do norte de África, de Cartago.
En Galecia o cristianismo preséntase
con trazos orixinais. A carencia dunha
rede de cidades favoreceu o desenvolvemento das comunidades campesiñas e dun episcopado rural. Mercé
de tal fenómeno, o pricilianismo non
bateu cunha forte xerarquía episcopal
que se opuxese á súa difusión, como
sucedeu na Bética, actual Andalucía.
De Córdoba fora metropolita Osio, a
quen Constantino (morto no ano 337)
outorgou, entre outros honores, a
presidencia do concilio de Nicea. Tamén se propiciou o nacemento dunha
corrente ascética, como se evidencia
no caso da peregrinación a Oriente da
virxe, que non monxa, Exeria.
Como hoxe temos un concepto
unitario de Portugal, cúmprenos distinguir entre o sur, a Lusitania, e o
norte, onde principia a Galecia. A liña
divisoria era o río Douro. A Lusitania
seguía até o Atlántico e alongábase
contra a costa occidental até bater,
polo sur, co estreito ou golfo de Cádiz.
A capital da Lusitania era Emérita
Augusta, actual Mérida, en Estremadura, e alí vivía o bispo, de nome Hidacio, polo que a esta historia atinxe,
diocese e personaxe que adiamos
para páxinas vindeiras. Subliñamos
que Mérida era a cabeza dun dos tres
conventos xurídicos en que estaba
dividida a provincia lusitana. Da importancia desta cidade dan fe ruínas
que se conservan. Permítaseme unha
metáfora para describir a situación
eclesiástica do século IV, fenómeno si-
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Arco de Caparra, ao norte da actual
Extremadura

milar ao da tráxica lenda dos mariñeiros: O congro, peixe preguiceiro mais
voraz, métese nos ocos das rochas; o
xentil lumbrigante vaille fornecendo
alimento até que, de gordecho que se
pon, non pode saír. Daquela, o lumbrigante vai devorándoo aos poucos.
Situación similar da Igrexa, polo poder de Constantino que converte o
cristianismo en cristiandade política
pondo en marcha o césaro-papismo:
o poder político, lumbrigante, a favor
dunha Igrexa-congro, favorecida para
logo tirarlle proveito político.
DRAMATIS PERSONAE. O metropolita Hixinio, residente en Córdoba,
formula denuncia a Hidacio, metropolita de Mérida e alto cargo político de
Roma, para que pescudase sobre rumores dun movemento non ortodoxo.
A denuncia acadou uns límites que
acaso Hixinio non esperaba: a mobilización compulsiva e inquisitorial da
que o honrado consultante será vítima
en virtude do que descubriu, facéndose, en consecuencia, el mesmo priscilianista. O retrato que deseña Sulpicio
Severo na súa Crónica, é significativo:
Hixinio, bispo de Córdoba, pescudando de cerca, contou as
súas investigacións a Hidacio
bispo de Mérida. Pero este, ao
acosar a Instancio e os seus compañeiros sen medida e máis de
conveniente, engadiu leña a un
lume incipiente de xeito que os
alporizou máis do que os contivo.
Sulpicio Severo é rigoroso no xuízo que formula sobre Itacio, bispo
de Ossonoba (hoxe Faro, Portugal),
lacaio de Hidacio de Mérida. Deste
Idacio o cronista, a pesar de que probabelmente bebeu en fontes antipriscilianistas, apostrofa:
De Itacio debo dicir que non tiña
nada de xusto nin de santo; era
ousado, lareto, descarado, presuntuoso, moi dado ao ventre e
á gula. Levou até tal extremo a
súa necidade que incriminaba
e difundía desde os compañeiros e discípulos de Prisciliano
a todos aqueles mesmo santos

varóns que sentían ansia de cultivar o estudo ou tiñan propósito
de darse ao xaxún.
Malia o severo xuízo de Sulpicio
sobre Prisciliano, a descrición do personaxe non ten perda:
De familia nobre, rico, de rexo
carácter, elocuente, erudito de
moita lectura, moi resolto para a
disertación e o debate, home de
éxito, en verdade, se non tivese
corrompido o seu ben dotado
talento con afeccións erróneas.
En suma, moitas calidades espirituais e físicas se podían
destinguir na súa persoa: podía
manterse en vela moito tempo e
aturar fame e sede; non desexaba máis do preciso, sendo parquísimo nos seus gastos.
Pero, ao tempo, era moi vaidoso e máis fachendoso do que
cumpre, nas ciencias profanas;
mesmo se pensa que exercitou
desde a súa adolescencia artes
máxicas.
ZARAGOZA NON DECIDIU. Cesaraugusta (Zaragoza) cadraba a medio
camiño entre Mérida e Bordeos, capital esta de Aquitania, sur da Galia, actual Francia. No ano 380 convocouse
un concilio nesa cidade para tratar a
cuestión. Prisciliano non puido asistir pois non era bispo: foino posteriormente de Ávila e quedan dúbidas
sobre a lexitimidade e validez da súa
consagración episcopal. Houbo partidarios del que non asistiron ou que
se retiraron do concilio, motivo polo
que o bispo de Roma, “San” Dámaso
(título canónico pouco compatíbel co
seu ascenso ao papado logo de mataren os seus partidarios 137 persoas,
ou 150 consonte outras fontes, para
conseguilo), ese Dámaso –dicimos-,
interveu para que ninguén fose condenado sen asistir ao concilio e ser
escoitado. Dese fallado concilio zaragozano quedan 8 elocuentes canons.
Non imos demorar na cantidade
de herexías diversas –en realidade
arbitrarias– que se lle atribúen sen
o menor escrúpulo histórico, coma

ser un vicioso sexual, cando parece
todo o contrario: disque era encratita, aborrecendo nesta seita toda
relación sexual de procreación con
refugo, polo tanto, do matrimonio.
Seica practicaba a maxia, astroloxía e
o maniqueísmo, equivocándose neste
terceiro caso, pois consideraban que o
fundador, Mani ou Manes, era de Persia, inimiga de Roma. Calquera persa
inducía a pensar na espionaxe, mais o
berce de Mani era Mesopotamia.
Despois de acontecementos diversos, entre eles unha viaxe a Roma coa
compaña de seguidoras, foi intento
frustrado por Dámaso, que se negou a
recibilos. Unha fermosa carta de Prisciliano non tivo resposta ningunha,
máis có silencio. Tamén se dirixiron a
Milán para visitar o bispo Ambrosio,
home de talla e bispo da cidade italiana que era residencia do emperador,
motivo polo que tiña maior importancia que Roma, pois exercía de carabina imperial e acababa de suceder
ao bispo milanés Auxencio, seguidor
do arianismo. Mais, cando menos, o
Ambrosio pronunciou unha frase tremenda: comparaba Prisciliano con
Xesús de Nazaré, que fora levado do
tribunal relixioso xudeu de Caifás ás
mans dun Pilato, que tivo que lavalas
polo ‘soponcio’ – “Sub Poncio Pilato”–
dun home xusto. Así o entendeu unha
muller esquecida polo feminismo, a
esposa de Pilato, que envía un propio pedíndolle que non se metese na
causa dese xusto, pois tivera un soño
sobre o asunto. Todo rematou coa
execución do inxustamente inculpado
xaneiro-xuño 2010 terra e tempo
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pagán e neoplatónico Plotino nace a
escollen a palabra xerarquía, ‘poder sagrado’. Que se ampara nun sacramento, introducindo o concepto romano
de Orde, neste caso sagrada. O pobo
non ten Orde ningunha que o protexa
das desordes xerárquicas.
e dalgúns seguidores, por sentenza
do emperador católico, o usurpador
Máximo, asasino e asasinado.
Tras a tortura, recoñeceu certo
interese polo estudo da maxia, a celebración de reunións nocturnas de
mulleres e tamén o ter rezado espido.
Condenado por “maleficium”, por superstición. Unha Igrexa saída había
pouco da máis sanguiñenta persecución, a de Diocleciano, levou a cabo,
coa colaboración do poder político,
o primeiro martirio dun cristián pola
propia Igrexa: non polo cristianismo
evanxélico, senón pola cristiandade
política. Sulpicio Severo asevera:
Unha vez executado Prisciliano,
non só non se atallou a herexía
que xurdira por medio súa senón que se afianzou e propagou
máis amplamente. Os seus seguidores estimárono antes coma
santo, agora comezaron a veneralo coma mártir. Trasladaron os
restos dos executados ás Hispanias e celebraron os seus funerais con grande solemnidade.
Xurar por Prisciliano chegou a
considerarse do máis sagrado.
A CHAVE DO PROBLEMA. Estar ausente da asemblea litúrxica dominical
denominada ekklesía, única lexítima
celebración e presidida polo bispo
local, a cuestión tórnase problemática, pois o cristianismo ía medrando
tamén no mundo rural, onde “pagáns”
–do latín pagus que significa aldea– ían
sendo numerosos. A estes apéndices
rurais enviaba o bispo o “fermento”,
pan eucarístico para que a Igrexa nai,
baixo ese símbolo, garantise a unidade
cristiá. Os ascetas, por exemplo, eran
temíbeis, pois practicaban un absentismo rebelde, perigoso estímulo contra as decisións das dioceses que minguaban a autoridade dos bispos ante o
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pobo. Considerábano coma falta á observancia dos bautizados, absentismo
que podía deberse a diversos motivos:
neglixencia, conflito doutrinal amosando independencia da Igrexa oficial.
O asunto era delicado: o absentismo ou ausencia, era activo, non simple desidia, senón unha opción fronte
á cidade episcopal e a favor das “villae”: latifundios, especie de granxas
industriais que algúns comparan cos
pazos galegos. A prohibición de celebrar descobre que ese absterse podía
convidar á oposición á Igrexa oficial.
Comparar estes disidentes coas actuais Comunidades de Base que, insatisfeitas coa oficialidade xerárquica,
mesmo celebran a eucaristía sen crego, non convence mais dá unha pista.
No caso da Galecia, o perigo residía en que, no século IV, o cristianismo procedía maiormente do norte
de África –Cartago– e, non habendo,
como dixemos, unha rede de cidades
importantes, o cristianismo era rural,
elixindo os bispos sen o control que
padecían na cidade. O grave era que,
nos primeiros séculos, non houbo
sacerdocio e agora xurdía o clericalismo: a palabra kleros significa, en grego,
‘parte selecta’. De acordo coa carta
aos Hebreos, soamente existe un sacerdote único: Xesús o Cristo. Malia o
rigor da referida epístola, o sacerdocio
que nunca e existira no cristianismo
e xa nin tan sequera existente entre
os xudeus, invéntase coma estrutura
de poder. os membros do pobo foron
definidos nos séculos II e III negativamente, como non clero, quedando en
laicos, do grego laos, ‘pobo’: “simples”
bautizados, que xa é dicir.
A maior afondamento, no século
IV –o de Prisciliano e o de Galecia–
nace a Xerarquía: poder sagrado, a
Igrexa coma divina, amparada polo
poder de Constantino. Do filósofo

TRES DELITOS DUN TRANSGRESOR
a) A primeira transgresión da que o recriminan é a de se atribuír a condición de doutor estudoso da Biblia,
ser lector da literatura apócrifa,
descartada pola gran Igrexa. “Simple bautizado”, a pesar de que o
apóstolo San Paulo era a distinción
suprema. Co apoio do emperador
Constantino, que encheu a Igrexa
de privilexios e doazóns, medra o
clericalismo e o césaro-papismo. O
berro profético do aquí citado teólogo Chenu sobre a fin da era constantiniana tras o concilio Vaticano
II, é un feito aínda non cumprido.
b) Hai moita xente que non dá aprendido o comportamento de Xesús
de Nazaré coa muller. Polo demais, unha deficiente información
sobre San Paulo converten este
promotor da dignidade de igualdade da muller en antifeminista.
Malia o feito dalgunha incoherencia no Apóstolo, o pensamento
autenticamente paulino está na
Carta aos Gálatas e a outras: na
“biografía” sobre el no Feito dos
Apóstolos aparece coma promotor
da muller. Atribuír outra actitude
das epístolas deuteropaulinas,
posteriores á súa morte, é cientificamente incorrecto, así como é
lexítima a dúbida sobre algunha
interpolación posterior de frases
ao texto auténtico. Non se intenta
desculpar Paulo dalgunha incoherencia. Acusar Prisciliano de mullereiro é descoñecer a evolución que
se deu na Igrexa –como evidencia
a virxe Exeria– e a marcha atrás na
que o noso Profeta non cae.
Culpalo da compaña de incircuncisas parece unha afirmación
burlesca, pois bioloxicamente a
circuncisión é cousa de homes.
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Codex Sinaiticus, un manuscrito do século
IV da versión grega da Biblia. Orixinalmente
contiña a totalidade de ambos os dous
Testamentos

Sintomaticamente, San Xerome,
ambicioso e colérico, cun número de discípulas maior e con pretensións de, sendo secretario do
papa Dámaso, chegar a papa, ten
que fuxir de Roma a Palestina. E
alí funda dous grupos de mulleres. A pesar do seu antifeminismo
sexual, o importante era ter seguidoras para exercer o seu maxisterio bíblico. Remata acusando Prisciliano por análogo motivo. A referida Carta aos Gálatas, (3:28-29)
de Paulo, afirma categoricamente:
Todos vosoutros sodes fillos de
Deus pola fe en Cristo Xesús,
porque, aos que vos bautizaron
en Cristo, vos vestiron de Cristo.
E todo iso de xudeus e gregos,
de escravos e libres, de homes e
mulleres, todo iso acabou.
c) Rigoroso asceta, recoñecida a súa
abstinencia, cal era o motivo de
acusalo de monxe bravo? Tal era
o terceiro delito. Se os monxes
eran mal vistos por exceso de rigor suponse que habería un límite. Os excesos ascéticos tiñan
coma obxectivo a materia sexual
e o dominio da carne. Disque parte animal do ser humano: o corpo era desprezado por filosofías
coma a neoplatónica e a estoica,
fontes espurias onde abeberou o
cristianismo primitivo. Xúntanse
catropeas de monxes, ás veces
violentos, e terían a sensación de
formar a verdadeira Igrexa.
Estaba nacendo o monacato e, a
falta de mártires a veneraren, os anacoretas que se retiraban ao deserto gozaban da admiración do pobo e a distancia dos bispos facíaos perigosos para
a Igrexa estabelecida. Ben é certo que
había cousas estrañas e un contemporáneo afirmou que algúns monxes
entraban tanto no deserto que saían
pola outra parte, mais non poucos retirábanse defraudados da oficialidade.
RAÍCES ÉTNICAS?. Cando a calquera se lle pregunta por Prisciliano, é
frecuente escoitar tres acusacións:
que era un mullereiro, tamén pan-

teísta e que podería ser un sacerdote
druída, celta. Deixando a primeira resposta sobre as mulleres, asunto sobre
o que algo xa dixemos, analizamos as
outras dúas. Adóitase escoitar a característica de contacto coa Natureza
e o eventual celtismo do Profeta e dos
intelectuais galaicos, como autentifica Daniel Castelao:
A Galiza do século IV deu a figura extraordinaria de Prisciliano,
perseguido por enxertar na súa
doutrina católica o sentido panteísta do seu país natal e a liberalidade moral dos seus coterráns.
Sobre o eventual panteísmo, haberá que afirmar rotundamente que,
para os primitivos, non toda a Natureza era divina, e teño entendido que,
fóra das filosofías coma a estoica, o
mundo non é considerado corpo da
divindade. Se escoitamos Mircea Eliade poderemos situar con maior exactitude as coordenadas de tan contundente afirmación:
O cristianismo en xeral e a filosofía cristiá en particular son
susceptíbeis de renovación se
promoven o cristianismo cósmico no que o pobo medrou. O éxito considerábel de Teilhard de
Chardin é debido, concretamente, ao feito seguinte: el volveu
santificar e cristianizar o mundo,
a vida, a materia.
Non adoraban a Natureza, senón
que seleccionaban lugares e fenómenos
específicos que servisen de mediadores
entre o ser humano e a divindade: lugares hierofánicos ou sagrados que realizan esa ruptura de nivel entre o profano e o sagrado á que se refire Mircea
Eliade, aclarándomonos que non toda
pedra, nin toda árbore é sagrada. E, por
certo, os lugares ou tempos escolleitos
non eran adorados: servían de soporte
para simbolizar a divindade invisíbel.
O patriarca Abraham selecciona unha
soa aciñeira do aciñeiral de Mambré, e
ao seu abeiro pon a tenda de campaña,
que lle ha fornecer sombra.
Eduardo López Pereira afirma sobre San Martiño de Dumio (Braga, Portugal) algo que confirma o profesor bra-

carense Pinheiro Maciel: que o tal Martiño non procede do Oriente, senón de
Panonia (Hungría), sendo enviado por
Roma, no século VI, para erradicar as
supersticións idolátricas. O cristianismo popular foi sacrificado no altar do
catolicismo eclesiástico, con prexuízo
para a relixiosidade popular.
Na segunda metade do século
XIX principia o neopriscilianismo, por
obra de Benito Vicetto e grazas, sobre
todo, ao home de Rosalía, Manuel
Murguía. No contexto dun romanticismo que avivece a exaltación das
clases populares, Murguía profesa a
renacenza do celtismo e o druidismo
ou existencia de druídas, sacerdotes
celtas, do que sería exemplo máximo Prisciliano. Estamos perante un
nacionalismo, unha etnicidade que
será alimentada por varios autores.
Nosoutros, non gozando de espazo, limitámonos á opinión de Ramón Otero
Pedrayo, que aventura:
Pouco importa que non haxa testemuños exactos sobre os druídas galegos, mais ninguén tampouco negará
a existencia do druidismo en Galicia.
É A forma superior e a aspiración da
antiga vida celta. Non sería Prisciliano
un home de formación druídica?
A figura de Prisciliano, e en boa
parte mercé dos autores citados, converteuse en mito ■
xaneiro-xuño 2010 terra e tempo
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Cristianismo na
Gallaecia, s. IV

Representación do Congreso de Nicea

Este Simposio Prisciliano pretende
dar a coñecer a Gallaecia do s. IV,
cando o cristianismo iniciaba a súa
presenza. A historia do cristianismo
galaico, s. IV, é difícil. Thompson
afirma: “Hoxe por hoxe é imposíbel
elaborar, por falta de datos, unha
historia da Igrexa hispana dos ss.
IV-V”.
I
De feito os historiadores que redactaron os dous volumes referentes á Galiza “Historia de la diócesis españolas”,
vols. 14 e 15, omiten toda mención do
s. IV. Os arqueólogos conseguiron até
hoxe escasos resultados. Óscar Núñez
e Milagros Nieto atrevéronse cunha
síntese interesante. A. Rodríguez Resino, López Quiroga, Rodríguez Colmenero etc. facilitan datos significativos a
sistematizaren. Nas historias xerais da
Igrexa, a Gallaecia do s. IV aparece só á
sombra de Prisciliano.
É posíbel avanzar un tanto desde
a arqueoloxía, desde referencias anteriores ou posteriores e desde a análise dos Opúsculos de Prisciliano, do
Itinerario de Exeria, dos concilios de
Iliberis, 302, Zaragoza, 380 e Toledo,
400, así como desde a Crónica de Idacio de Chaves e dalgunha aseveración
de Paulo Orosio.
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A primeira pregunta a nos facer
é: que cristianismo se ofrece aos galaicos no s. IV? Sen dúbida, o que
predominaba no Imperio Romano,
especialmente no Occidental (a África
Romana, a Galia e Italia). Das igrexas
extraimperiais non parece que houbese comunicacións.
O cristianismo do Imperio Romano saía dunha persecución que pretendera erradicalo, 303-313. Diocleciano buscaba a unidade relixiosa do
Imperio: a relixión tradicional máis o
cultos de Mitra no exército. No 297
comezou a persecución dos maniqueos; no 303 da tres edictos contra
o cristianismo. No 305 dimite. O cristianismo cura as feridas. No 313 os
emperadores Constantino e Licinio
emiten o decreto de liberdade relixiosa para os cristiáns en paridade coa
relixión oficial do Imperio; decretan a
devolución dos bens confiscados aos
cristiáns.
Así, a Igrexa cristiá acepta e é
aceptada polo Imperio; comeza a obter privilexios, v.g. a lei do 318 recoñece aos bispos seren xuíces; no 319,
bispos e clérigos son liberados de cargos e de cargas públicas; no 321 declaran o “descanso dominical” nun día
de culto para os cristiáns; varias leis
dos anos 380, 381 e 392 proscriben os

Francisco Carballo
Historiador. Ex reitor do Teologado dos
Padres Paules en Salamanca

cultos pagáns e oficializan o cristianismo como a relixión do Imperio.
Que parámetros encadran este
cristianismo do s. IV, relixión privilexiada e , ao final de século, oficial
do Imperio? Enumero catro: as relacións Igrexa-Estado, Igrexa-paganismo, evolución doutrinal e administración territorial.
No primeiro caso, temos un drama
a desenvolver no s.IV e nos seguintes
até a formación da Cristiandade occidental ou as formas cesaropapistas
do I.Bizantino.
As relacións Igrexa-paganismo estiveron en constante reformulación:
convivencia pacífica (con Constantino
e Xuliano), de subordinación do paganismo (con Constancio que extremou a persecución da maxia negra e
da adiviñación, e con Valentiniano I),
de discriminación do paganismo (por
Graciano e Teodosio), e de proscrición
do paganismo ( por Teodosio, Honorio e os emperadores do I. Oriental). A
isto uniuse certa intolerancia popular,
v.g. en Exipto onde acadou a morte a
filósofa Hipatia, 415.
A evolución doutrinal foi un feito de
inculturación e de diálogo coa filosofía
grecorromana. O grande debate que
enche todo o século, 325-381, é o cristolóxico. Desde unha dupla instancia,
levouse a cabo unha inculturación do
cristianismo co helenismo: desde a Biblia coa relixión e coa filosofía oficiais
e desde o cristianismo popular coa
teúrxia, gnosticismo etc. Os cristiáns
centralizaban a súa fe en Cristo. Referencialo produciu dúas formulacións:
unha aceptada polo concilio de Nicea,
325, outra, iniciada polo presbítero
Arrio, púxose a andar tras diversas modulacións. A palabra significativa dos
nicenos foi a que definía a Xesús Cristo como “homoousios”(consustancial)
a Deus Pai. A arriana definíao como
“homoiousios” (semellante) ao Deus
Pai. A opción nicena logrou prevalecer grazas aos Santos Padres -Basilio,
Gregorio de Nisa, Gregorio Nacianceno etc- e aos fieis. Unha esquerda
antioquena insistira na realidade humana de Xesús fronte á dereita alexan-
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drina de máis acento nunha absorción
do humano pola presenza divina. Os
priscilianistas galegos están na órbita
alexandrina.
A Igrexa do s.IV adopta territorialidade e formas de administración na
“cuadrícula” do Imperio nos concilios
de Arlés, 314, en Nicea, 325, e en Constantinopla, 321. A dirección verticalízase: laicos e cregos. En todo caso, o
que mantén a valoración positiva do
cristianismo ante aquela sociedade
é a preocupación dos cristiáns polos
pobres, os escravos, os enfermos e os
perseguidos. A Igrexa tecera unha rede
de axuda para todos os necesitados.
Esta Igrexa configurouse na confrontación coa realidade, coa vida
cotiá. Neste empeño, produciuse un
conflito de longa duración que afectou os cristiáns común e polarizouse
no donatismo, no priscilianismo e no
pelaxianismo. Había un ideal como o
formulara a Epístola a Diogneto, s. II:
“os cristiáns non son diferentes dos
demais homes, nin polo país, nin pola
lingua, nin polos costumes. Seguen
os usos locais no vestido, nas comidas e noutras ordes da vida. Cada un
vive no seu país, mais como se non fosen cidadáns desta patria.” Ao saíren
do grupo reducido, víronse inmersos
naquela vida cotiá preñada de teúrxia, convencionalismo, violencia. Uns
querían unha Igrexa “separada” de
todo contaxio, os do común negocian
o comportamento social. Nisto xógase o cristián a súa espiritualidade: o
reino de Deus debería realizarse no
Imperio cristián. O monaquismo pasa
a dar o modelo sustitutivo do martirio. Os Santos Padres ”fixeron útil
unha teoloxía sistemática en diálogo
coa filosofía antiga e para a comprensión da Biblia e ao servizo das comunidades” (C. Markschies, XVIII) .
II
O CRISTIANISMO NA GALLAECIA.
Había cristiáns na Gallaecia no s. III
como acredita a correspondencia con
San Cibrán, a mediados do III-do 252
ao 255. Este escribe aos fieis das igrexas de Mérida e León e dá a entender

A muralla de Lugo data da época romana, comezando coa súa construción probablemente contra o
ano 260, ao medrar a importancia de Lucus Augusti como centro de comunicacións e comercial do
norte peninsular. A devandita construción delongouse ata a época de Constantino, rematando sobre
o ano 325. Esta muralla da conta do esplendor da Galiza romana do século III e IV

a existencia de comunidades na Lusitania e na Gallaecia. En León residía
a “Legio Septima Gemina”, posíbel
orixe da comunidade cristiá
Podemos aceptar unha evanxelización da Gallaecia por soldados e por
comerciantes, desde a costa e polas
calzadas romanas. De León a Astorga
e a Braga. A presenza de evanxelizadores itinerantes debeu existir coma
en todo o Imperio. Ían de cidade en
cidade e destas aos núcleos semiurbanos, eses aglomerados secundarios
dos que fala F.P. Losada, logo até as
vilas, castros e outros “vici”.
Nas cidades sentarán bispos no s.
IV, en Astorga, Braga, Lugo, as tres capitais dos conventos xurídicos. Desde
cada un destes centros, o cristianismo
expándese na Gallaecia de maneira que, á fin deste século, xa existen
máis dunha ducia de bispos que presiden comunidades en cidades e aglomerados secundarios.
En Iliberis, 302, no concilio ao que
asistiron 18 bispos e 24 presbíteros,
consta a presenza de Decentius episcopus legionensis, máis un presbítero; en Arlés, 314, hai un representante de Gallaecia; en Sárdica, 344, a de
Novaciano de Astorga; en Zaragoza,
380, de Simposio de Astorga; en Toledo cítanse varios bispos da Gallaecia,
entre eles de Simposio que confesa:
“Illud quod alios per diversas ecclesias ordinassent- el e máis Dictinioquibus deerant sacerdotes, habentes
hanc fiduciam, quod cum ilis propemodum totius Galliciae sentiret plebium multitudo. Ex quipus ordinatus

est Paternus Bracarensis ecclesiae
episcopus”(J. Vives, Concilios visigóticos e hispano-romanos, 1963,p.31)
Simposio e o seu fillol Dictinio,
bispo sucesor, influídos polo priscilianismo, ordenaron bispos á petición
das comunidades de Gallaecia. Simposio explicou ao concilio que grazas
a San Ambrosio abandonar o culto
martirial a Prisciliano e Latroniano,
mentres que Paterno acepta ser favorábel aos priscilianistas, mais que
renunciara a isto pola presión popular
e que aceptaba as condicións do concilio para seguir como bispo de Braga.
Temos, logo, unha dupla orientación
cristiá: a oficial e a dos seguidores de
Prisciliano.
Que procedencia social corresponde a este bispos? Non a sabemos. A
hipótese de estaren antes á fronte de
“trebas ou “civitates” é gratuita. Coñecemos bispos do IV e do V que non asinaban senón polo seu diácono e que
non pertencían ao sector alfabetizado
- un terzo, parece, do Imperio. Exeria
insiste nos eloxios aos bispos de orixe
no ascetismo. Todo induce a crer que
os bispos galaicos do s. IV non tiñan
relacións notábeis co poder civil.
Probas arqueolóxicas da dispersión deste cristianismo existen, mais
até agora poucas. Núñez-Cabada enumeran do primeiro terzo do s. IV os
sarcófagos de San Xusto de la Vega
(Astorga) e de Sta. María de Temes
(Carballedo-Lugo), os restos de Falperra (Braga) e de Marialba (León).
Temos restos funerais e cultuais en
cidades como Lugo e Braga. A exploxaneiro-xuño 2010 terra e tempo
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ración arqueolóxica en curso, de sur a
norte e de este a oeste, está a avanzar.
Pode que puidermos garantir a existencia de comunidades cristiás grazas
aos xacementos de Compostela, Moraime, A Lanzada, Bares, Xinzo de Limia, Bande, Verín, Castillós etc (Cadro
dos aglomerados secundarios de FR.P.
Losada en Resino, p.161).
Co apoio de documentos do s. V
que nos aportan datos dos bispos de
Chaves, Celenis, Lugo, etc. (de principios do V), atrevémonos a apostar por
unha Gallaecia asturicense, bracarense e lucense con comunidades cristiás
na segunda metade do s. IV, tanto en
cidades como en aglomerados secundarios e en entidades menores.
O século IV é o do crecemento masivo do cristianismo. Tal vez debido á
organización territorial que remitía
aos bispos a evanxelización do territorio. Estes contaban coa posta imperial e coa cooperación social. Non
coñecemos as estratexias misionais;
os concilios insistían na responsabilidade dos propietarios cristiáns de
latifundios cos seus empregados, familia e escravos.
O espertar cultural das comunidades cristiás, ao comezo do s. V, obriga
a supor un forte medre de comunidades na Gallaecia do século anterior.
Prisciliano e o seu grupo, na segunda
metade dese século, foron o gran impulso evanxelizador. Á morte de Prisciliano, ao revisar a súa causa tanto
a Igrexa como o Imperio, os bispos
Ambrosio de Milán Siricio de Roma,
Martiño de Tours negaron a comuñón
aos acusadores e o Goberno imperial
desterrounos; Itacio e mesmo Higinio
foron a desterros de rigor. Nas posteriores acusacións conciliares contra
os priscilianistas, estes alegaban que
nada debía afectar “aquel bendito e
inocente profeta” cuxo culto continuou por anos.
RELACIÓNS CO PAGANISMO. Non
temos datos de enfrontamento do
cristianismo co paganismo na Gallaecia. Non houbo mártires aquí en ningunha das persecucións, indicio da
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Stonehenge é un monumento neolítico e da idade de bronce situado preto de Amesbury en
Wiltshire, Inglaterra. Cando se estendeu o cristianismo por Europa tivo que axeitarse a un conxunto
de crenzas previas moi arraigadas desde tempo inmemorial

pouca relevancia social do cristianismo. Non había razóns para reaccionar
violentamente contra unha sociedade
pagá que estaba a acoller, no s. IV, ao
cristianismo. Mais o paganismo seguía vivo como acreditan os cultos nos
santuarios pagáns, v.g o do monte do
Facho, O Morrazo, Leis como as do 346
de peche dalgúns templos e contra o
maleficium e a adiviñación puideron
favorecer as conversións. No 399, en
carta a Macrobio, vigairo da “Dioecesis hispaniarum”, díselle: “Sicut sacrificium prohibimos, ita volumus ornamenta servari”(Núñez-Cabada, p.138).
A arqueoloxía funeraria non nos
achega datos, nin mínimos, para unha
estatística do número de cristiáns. Si
hai indicios de pertenza á cristiáns
dalgunhas sepulturas que demostrarían a existencia dun cristianismo
incipiente. Os sarcófagos de Temes
e de San Xusto teñen referencias
aos Evanxeos. O crismón de Quiroga
contén un poema a prol da pobreza:
“Aurum vile tibi sit”.
Digamos que o cristianismo se estendeu na Gallaecia en diálogo cos galaicorromanos nun ambiente de sustitución e de apropiación de lugares e
formas relixiosas existentes no país.
San Valerio do Bierzo, s. VII, lamenta a
non destrución de altares pagáns. Nos
ss. VI-VII mantíñanse lugares, obxectos etc. que evocaban o paganismo,
mais xa baixo a titularidade cristiá.
CORPO E SOCIEDADE. Se ben na Gallaecia puidera penetrar todo tipo de
movementos relixiosos, maniqueos,

donatistas, arrianos e semiarrianos, en
xeral prevaleceu o cristianismo establecido antes de Nicea que aceptou os
concilios de Nicea e Constantinopla.
Os bispos Simposio, Dictinio e Paterno
non tiveron problemas de cristoloxía,
senón de culto martirial a Prisciliano e
socios e de certas prácticas instrumentais do culto ou das asembleas.
Como se traducía na liturxia o
pensamento que contén os Opúsculos de Prisciliano, os de Instancio ou o
dos discípulos dese grupo? Imposíbel
coñecelo. A predicación priscilianistaque utilizaba o Credo común- matizaba os contidos sobre todo éticos. Era
moi creativa en cantos, uso de apócrifos e de actas dos mártires. Iso e a
penetración no rural -onde non había
posibilidade de reunión da comunidade en domicilios como non fose nas
“vilas”- caracterizaba o priscilianismo.
Hai nos Opúsculos un esforzo de comunicación coa cultura popular e pola
lectura bíblica. Vendíanse, daquela,
os libros do Novo Testamento por separado - as biblias eran custosas. As
comunidades cristiás da antigüidade
-e así mesmo as priscilianmistas- intentaban acercar os fieis á lectura dos
libros sagrados.
Imos facer un intento de contraste
entre as comunidades cristiás comúns
e as priscilianistas. Segundo H. Chadwick (Prisciliano mde Avila, 1978, 91 e
ss.) os “90 canons”, que asina Peregrinus, reflicten Os Opúsculos de Prisciliano. O “Apologeticus” a presentar a
San Dámaso, ademais de reter o texto
do Credo apostólico, insiste na do-
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utrina común cristiá. Nos tres casos,
estamos ante literatura apoloxética.
Expresan, igualmente, unha situación
inicial das comunidades. Exeria deixa
entender a súa fame de madurez comunitaria, dunha liturxia solemne da
que se carecía aquí.
Un cruce das declaracións priscilianistas cos canons conciliares de
Zaragoza e Toledo visibilizan os matices das dúas pastorais. Na literatura
priscilianista temos:
Un claro dualismo: Deus versus
mundo (canons 2 a 6) onde os anxos e
os demos xogan un importante papel
na cosmovisión cristiá do s. IV. Móvense nun espazo cultural da gnose
popular. Insisten na fe nun Deus creador e superior. Aquelas comunidades populares utilizaban numerosos
obxectos sagrados -en paralelismo
cos amuletos pagáns- textos de oracións, da Biblia, simbólicos, etc.
Unha decisiva centralidade de Xesús Cristo, “redentor, a quen os Apóstolos chaman Deus”: Christus Deus, di
Prisciliano; “Deus in carne, passus, in
carne, homo hominum. Deus noster
Iesús”, di Exeria. Subliñan os “Canons”
a unicidade de Deus e, secundariamente, os nomes de Pai, Fillo e Espírito Santo: A unidade do Pai no Fillo
e do Fillo no Pai significa un só Deus,
transcendente e inmanente, que envolve e penetra-circunfusus et infusus
in omnia, invisíbel no Pai e visíbel no
Fillo, e “unitus in opus duorum” no
Espirito Santo (Chadwick, 125). Prisciliano repite, ás veces, formulacións
de San Hilario, mais con outro aroma,
o do gnosticismo cristián e o de certo
“alexandrinismo”. Con Atanasio podía
aceptar: Pai e Fillo son a mesma visión e dous os ollos.
Igualmente, rexeita o arrianismo,
mais sen transmitir a terminoloxía
nicena. Hai, na súa cristoloxía, un
arrecendo a posicións de Gregorio de
Iliberis-bispo en sintonía con Lucifer
de Cagliari e con Filón de Libia, todos estes intransixentes a toda negociación cos arrianos, ao contrario de
Osio de Córdoba, sempre á procura
de transaccións posíbeis. Os escritos

priscilianistas móvense nunha liña
teolóxica versátil.
En troca, a fórmula de fe do concilio de Toledo aprópiase do Credo
niceno-constantinopolitano: Cremos
nun só Deus verdadeiro, Pai, Fillo e
Espírito Santo. O Pai non é o mesmo
que o Fillo; o Fillo é “genitos”; o espirito Santo procede do Pai e do Fillo.
O mestre, o evanxelizador, sexan
como o Apóstolo, di Prisciliano:
“Todo para todos”. Pídelle que sexan
célibes. Esta confianza nos ascetas
predicadores era a de San Agostiño
quen, ao se converter á fe católica,
abandonou o matrimonio polo celibato. Para San Ambrosio, o asceta era
coma un anxo, garantía a salvación.
Había en todos a “democracia da vergoña sexual”, di P. Brown. Os concilios reforzaron o valor do matrimonio
como creador de familia.
Os priscilianistas daban importancia e obrigatoriedade á introdución de
cantos e himnos nas celebracións. Ao
mesmo tempo, Ambrosio adoptaba a
himnoloxía en Milán. É unha forma de
enraizar o cristianismo popular. Aí se
decide en grande medida o construto
de crenzas cristiás. Os priscilianistas
enriqueceron a liturxia cristiá. O concilio de Toledo, canon XII, di: Se algún
crese que deben ter autoridade e seren venerados outros libros, ademais
dos que ten recibido a Igrexa católica,
sexa excluído.
O credo priscilianista confesa a
resurrección, xuízo, ceo e inferno de
acordo co Credo xeral da Igrexa daquel tempo.
Hai outros aspectos pastorais brillantes nos Opúsculos de Prisciliano:
a defensa da liberación dos escravos.
O seu contemporáneo Xoán Crisóstomo afirmaba que ter escravos era impropio dos cristiáns. O cristianismo
era defensor de bo trato aos escravos,

mais, en xeral, non se opuxo á escravitude, só amosou “un paternalismo de
amor” (E. Troeltsch). Prisciliano avoga
pola igualdade de sexos e pola intervención da muller nas comunidades.
Así foi a práctica nos ss. I-II. Logo non
se mantivo esa orientación de Xesús.
Os movementos ascéticos primitivos reivindicaban a continencia, eran
antialcohólicos e vexetarianos. Así,
Prisciliano prohibía as bebidas alcohólicas e prefería o vexetarianismo.
Mentres que o canon XVII do concilio
de Toledo distingue: “Se alguén dixire
ou cre que non só debemos abstermos das carnes das aves e do gando,
que nos foron dadas para o noso sustento, senón que debemos execralas,
sexa excluído.”
Brevemente: Vemos nos primeiros
priscilianistas unha dogmática común,
con matices paranicenos, e con fórmulas propias de sabor “orixenista”e
de San Hilario de Poitiers. Uso da alegoría, dos simbolismo numérico e de
simbólica animalística. A diferenza entre os priscilianistas e o común cristián
daquela época estaba máis na pastoral
de certo rigorismo que na dogmática.
Coincidían no culto aos mártires. Os
priscilianistas loan o monaquismo,
non así o concilio de Zaragoza que
excomunga ao presbítero que se faga
monxe. A opción monacal foi unhas
das tensións daquela Igrexa, xunto
coas ministeriais e matrimoniais.
No s. IV, os bispos, presbíteros e
diáconos forman un trío de reserva
do ministerio sacro; á beira están as
viúvas e as virxes, logo os laicos. O
“clero” foi recoñecido como “corporación” polo Goberno imperial, 320.
Comezouse a datar por vida do bispo nas cidades episcopais, 399. Así,
configurouse un estamento acaparador de ministerios e creceu o número
de clérigos.
xaneiro-xuño 2010 terra e tempo
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Na Gallaecia, a estrutura eclesial
era menos definida. En Roma, no s. IV,
segundo Eusebio de Cesarea, “o bispo
presidía unha comunidade na que había 46 presbíteros, sete diáconos, sete
subdiáconos, 42 acólitos, 52 exorcistas,
lectores e vixiantes, máis 1500 viúvas e
outros necesitados a alimentar”. Así o
comunicaba o bispo Cornelio ao obispo Fabio de Alexandría (Eusebio mde
Cesarea, Historia da Igrexa, VI, 43, 11).
Cálculos hai, segundo os que Roma
tiña uns 700.000 habitantes, dos que
eran cristiáns uns 7.000.
A Igrexa galaica afrontou unha
nova situación, no s. V co reino suevo,
e fíxoo sen perigo. Mantivo un notábel
esplendor na primeira metade dese século. Da Gallaecia suevogalaica temos
unha liturxia que perdurou durante a
Alta Idade Media: templos en honor de
María, dos mártires da Igrexa oriental,
de África e de Roma. En suma, un culto
martirial moi estendido. Había, igualmente, nesa Igrexa, un monaquismo
desde Baquiario, Martiño de Dume,
Fructuoso até Rosendo de Celanova.
A contribución da Igrexa do s. IV é
indiscutíbel, aínda que escasamente
documentada. Núñez-Cabada afirman,
na p. 190: “Parece claro que a adaptación dunhas crenzas foráneas -o cristianismo- a un espazo con características específicas, ten como lóxica consecuencia que aquelas non presenten
respostas para todos os ámbitos da
expresión relixiosa, senón que tiñan
de adoptar as xa existentes. A manifestación material disto témolo en
determinados achados arqueolóxicos,
104 terra e tempo xaneiro-xuño 2010

como en certos epígrafes ou incluso
necrópoles, nas que se manifesta un
ton neutro que non advirte expresamente sobre un uso pagán ou cristián.
Este feito pon de manifesto a difusa
liña que separa ambos mundos”.
Se isto acontecía nas manifestacións materiais, pasaba tamén na vida
cotiá: había cristiáns de bautismo e
eucaristía, habíaos de penitencia e habíaos semicristiáns que se bautizaba
antes de morrer, etc. A nova afluencia
de persoas á Igrexa facíaa máis plural:
uns, como os priscilianistas, exixían
unha grande renovación moral; outros
transixían. Así eran as comunidades
coñecidas no Imperio: das galaicas só
temos indicios de parecido comportamento.
Como conclusión, propoño dúas
hipóteses:
Na Gallaecia do s. IV temos unha
Igrexa en crecemento extensivo e
intensivo. Unha igrexa creativa que
apostou maiormente por unha inculturación propia que se mantivo, nalgúns aspectos, até o s. XVI. Baquiario
é o primeiro monxe coñecido, Exeria
ou monxa ou simpatizante. Deles procede un monaquismo propio, unha
liturxia -a bracarense- común na Gallaecia até o s. XI. O priscilianismo
foi un aguillón na cristianización e un
transmisor de proxectos que a xerarquía domesticou.
O episcopalismo tan desigual, no
Imperio romano do IV, só na Gallaecia
suevogalaica adoptou alianzas políticas. Desde ese momento, hai dúas
formas eclesiais -a episcopal e a mo-

nacal- que conviven fraternalmente
daquela e na Alta Idade Media. San
Rosasendo sintetizou a dupla configuración cristiá: un monaquismo educador, ao estilo basiliano, moi diferente
do monacato beneditino e do paconiano. O noso evanxelizaba o pobo
rural con quen mantiña relacións laborais, sociais e relixiosas. Á vez, un
episcopado administrador de distritos
e parroquias, mais sempre no ollo dos
reis e dos poderes feudais.
A Gallaecia cristiá do s. IV é o antecedente do que procede a Igrexa galega actual.
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NOTA PRELIMINAR
Na súa orixe, este relatorio tiña
como tema Prisciliano no pensamento
e a literatura galega. Mais, ao remate,
reduciuse, sobre todo, aos persoeiros
da Xeración “Nós”, onde tivo máis eco.
Con todo, quero achegarme primeiro,
aínda que só sexa sumariamente, ao
seu eco na cultura galega anterior, o
que resulta imprescindíbel para coñecer a postura dos homes de “Nós”.
I. PRISCILIANO NAS ORIXES DO
PENSAMENTO GALEGO E O SEU
ECO NA CULTURA GALEGA
1. Prisciliano e o movemento
espiritual e intelectual da Galiza
nos s. IV-V
Falar de Prisciliano, cualificado
coma teólogo xenial e de quen o P.
Orbe, un dos patrólogos máis reputados, di que ten a teoloxía “máis
difícil de Occidente”1, e a quen Chao
Rego definiu como un “profeta contra
o poder” clerical, é falar das orixes do
pensamento relixioso galego no s.IV,
o momento máis creativo da Galiza
aínda en formación, como estudou
magnificamente o Profesor Eduardo
López Pereira: “O priscilianismo foi
o factor desencadeante do temperán
florecemento literario de Gallaecia”2.
Como se sabe, este movemento espiritual e intelectual da Igrexa galega
posto a andar por Prisciliano, deu lugar a persoeiros relixiosos como:
EXERIA, a primeira escritora galega
(Itinerarium ou Peregrinatio3), de quen se
chegou a dicir que era priscilianista4;
Os dous AVITO de Braga, presbíteros que introduciron o neoplatonismo orixenista na penísula e loitaron
1

2
3
4

A. Orbe, “Doctrina trinitaria del anónimo priscilianista De Trinitate fidei catholica. Exégesis en Jn 1, 1-4”, Gregorianum
49 (1968).
E. López Pereira, O primeiro espertar cultural de Galicia, Santiago, 1989, 77.
Cf. a edición galega da súa obra: Exeria. Viaxe a Terra Santa, Vigo 1991.
Cf. H. Chadwick, Prisciliano de Avila. Lo
oculto y lo carismático en la primera Iglesia,
Madrid 1978.

Exeria, foi unha mulle coñecida pola súa obra Itinerarium Egeriae, na que narra unha viaxe a
Terra Santa. Todo parece indicar que naceu na Gallaecia, «nas ribeiras máis afastadas do océano
occidental», segundo documentos do século IV. Foi coñecida como a monxa viaxeira pola súa
peregrinaxe desde as nosas terras até Constantinopla e Xerusalén, á Capadocia e á Tebaida no Alto
Exipto, as praias do mar Vermello e as caeiras do Sinaí

contra o priscilianismo (Tractatus Origenis...), e BAQUIARIO, culto monxe
mindoniense acusado de priscilianista, mais que ataca tamén o priscilianismo (De Fide, Professio Fidei...)5;
Tamén IDACIO, bispo de Chaves,
historiador e teólogo galego da Limia,
coñecedor de San Xerome e dos autores clásicos, que escribiu o Cronicón6
e loitou contra o priscilianismo, que
cualificou de “sectam perniciossimam”
e “blasphemissimam”. Ou o bispo SIAGRIO, que escribiu unha Regula para
a definición da fe, ademais dos libros
De Trinitate. E o erudito bispo TORIBIO

DE ASTORGA, xa a mediados do s.
V, que escribiu varios tratados contra
os priscilianistas (Epistola ad Idacium et
Ceponium)7;
Mais, sobre todo, PAULO OROSIO, teólogo e historiador considerado polo papa Gelasio “o máis erudito
entre os escritores cristiáns” do seu
tempo. Andou nos primeiros anos
tocado pola doutrina de Prisciliano,
mais abandonou esas ideas da man
de Santo Agostiño (Ad Orosium contra
Priscillianistas et Origenistas), de quen foi
discípulo e amigo, e con quen buscou
combater “as falsas e perniciosas dou-

5
6

7

Cf. López Pereira, op. cit. 93-164.
Cf. J.A. López Silva, A Crónica de Idacio de
Limia, bispo de Chaves, Ourense 2004.

Cf. F. Carballo A Igrexa galega, Vigo
1995, pp. 18-20; López Pereira, op. cit.
82-87.
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Decorado dunha obra de teatro feito por
Camilo Díaz Baliño

trinas, que esnaquizaban os habitantes de Hispania, con meirande estrago que os bárbaros esnaquizaban os
corpos”. Especialmente contra Prisciliano, escribiu o Commonitorium de errore
Priscillianistarum et Origenistarum8.
2. O eco de Prisciliano na cultura
galega contemporánea até a
xeración “Nós”
O bispo Prisciliano, fose ou non
de orixe galega, tivo na Galiza unha
enorme repercusión. A súa persoa e
as súas ideas acreditaron as opinións
máis encontradas entre os galegos,
facendo del un dos persoeiros máis
valorados e, ao mesmo tempo, máis
discutidos da historia galega. O cura
de Fruime rexeita a súa orixe galega,
dicindo que era da Galacia, no leste
europeo, pois, como galego, non quere ter nada que ver co que cualifica un
“monstro”. O Padre Sarmiento chegou
a dicir: “Me importa un pimiento que
Prisciliano sea de aquí o de allí... los
gallegos hemos de tenerlo en cuenta”.
A súa figura foi especialmente
exaltada polos románticos galegos,
como personificación dun xenuíno
cristianismo enraizado na Galiza,
prototipo da espiritualidade ancestral dos celtas. É o caso de MANUEL
MURGUÍA, “o gran intelectual galego
do s. XIX e parte do XX” (X.R. Barreiro), que ve en Prisciliano o prototipo

do panteón céltico, lonxe de toda heterodoxia. Murguía cre que no sincretismo priscilianista revive o espírito
dos celtas e resucita o druidismo céltico9. O patrólogo galego, Uxío Romero Pose, destacando que estas afirmacións de Murguía manifestan o historiador sen coñecementos teolóxicos,
salienta o influxo das afirmacións
murguianas en posturas que cualifica
“máis poético-románticas que científicas”. Concretamente, o seu influxo en
nomes como Marcelino Menéndez Pelayo (Historia de los heterodoxos españoles),
e sobre todo Portela Valladares (Unificación y diversificación de las personalidades),
Otero Pedrayo, etc.10
Postura ben distinta á de Murguía
foi a que defendeu ANTONIO LÓPEZ
FERREIRO, coñecedor das versións
románticas de moda, mais en total
desacordo con elas. O cóengo e historiador compostelán prefire dar creto aos testemuños dos máis antigos
historiadores e proponse describir a
orixe, desenvolvemento e vicisitudes
do priscilianismo e debuxando a situación da Igrexa galega do seu tempo. Situándose tamén na perspectiva
teolóxica católica, para o cóengo compostelán, Prisciliano está vencellado
ao gnosticismo: por iso remata facendo un xuízo durísimo sobre el. Dificilmente se poderían dicir palabras
9

8

Cf. o documentado artigo de Casimiro Torres na Enciclopedia Gallega, vol. 23,
108-109; tamén Paulo Orosio. Su vida y
sus obras, A Coruña, 1985.
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Cf. M. Murguía, Historia de Galicia, LugoA Coruña 1865-1913, t. II, 465-580.
10 U. Romero Pose, “Estado actual da investigación sobre Priscilián”, Encrucillada 12 (1979), 32-44.

máis duras: “heresiarca” de “inmundas teorías”, “execrable dogma”, “foco
de corrupción y pestilencia”...11. Non é
de estrañar que Romero Pose conclúa
que López Ferreiro “escribiu a gran
apoloxía en contra de Priscilián”12.
A obra de López Ferreiro foi utilizada por ANGEL AMOR RUIBAL para
a interpretación que fai de Prisciliano
en Los problemas fundamentales de la Filosofía y el dogma, aínda que manifestando unha postura máis ponderada. O
grande pensador galego escribe que
cumpre distinguir en Prisciliano unha
dobre forma de expresión doutrinal:
unha exotérica e pública, de doado acceso tanto para os clérigos como para
a xente común (na que se apoiarían os
defensores da súa ortodoxia), e outra
esotérica e privada, oculta, reservada
a un pequeno grupo de iniciados, só
coñecida a través dos concilios antipriscilianistas e os autores antigos
(na que se apoiarían os defensores
da súa heterodoxia)13. Mais ambas as
formas non serían “dous tipos contrarios de doutrina”, ao xeito de outros
grupos esotéricos, senón variantes da
mesma.
“No comienza Prisciliano y los
suyos por oponer su doctrina a la
doctrina católica como sistema a
sistema, sino que pretende des11

A. López Ferreiro, Estudio histórico-crítico
sobre el priscilianismo, Santiago 1978, 17,
24, 133, 163, 215...
12 Romero Pose, art. cit. 40.
13 M. Menéndez Pelayo na Historia de los
heterodoxos españoles, Madrid 1978, escribe a respecto desta diferenza: “En Grecia, los misterios eleusinos por lo que
hace a la religión, y en filosofía las iniciaciones pitagóricas y la separación
y deslinde que todo maestro, hasta
Platón, hasta Aristóteles, hacía de sus
discípulos en exotéricos y esotéricos (externos e internos), indican en menor grado la tendencia... que quiere dar más
valor a la doctrina con la oscuridad y el
simbolismo, y en otras ocasiones, del
deseo o de la necesidad de no herir de
frente las creencias oficiales y el régimen del Estado”, L.I, cap.II, 1.

Prisciliano | Dossier

Parede da igrexa de Évora feita con osos de
monxes. A transcendencia fronte á morte que
ten cada pobo será para a xeración “Nós” unha
preocupación no camiño da súa análise da
identidade galega

sortes moi eficaces da subconsciencia
colectiva, pois posibelmente conectaba con formas relixiosas sobreviventes dun estadio precristián e enraizadas no substrato antropolóxico galego, que sobreviviron no cristianismo,
aínda que de xeito convenientemente
“bautizado”.

cubrir dentro del sistema ortodoxo los
medios de llegar a sus asertos con sólo
trasponer los límites de la letra y
llegar al valor trascendente que encierra
el simbolismo de los dogmas”14.
Xa a carón dos homes da xeración
“Nós”, o crego PAULINO PEDRET CASADO, desvencellándose tamén das
ideas románticas, publica un documentado traballo nas páxinas da revista cristiá-galeguista Logos, na que
colaboraron asiduamente desde Otero Pedrayo e Risco até o mesmo Castelao. Contrariamente a estes, Pedret
Casado conclúe afirmando:
“O priscilianismo non foi pra a
nosa Terra unha frorazón do noso
esprito, e ninguén puido probar a
súa conexión coa nosa alma racial.
Máis aínda, a súa arela de separase da Eirexa visíbel, é contraria
ao noso sentimento profundo
de humanidade, de fraternidade
universal”15.

14

A. Amor Ruibal, Los problemas fundamentales de la Filosofía y el dogma, tm. III,
Santigo 1917, 242-251; na edición recente da obra tm. II (1995), 426 e 428,
na amplísima nota .
15 P. Pedret Casado, “Xesús ante o priscilianismo”, Logos 28 (1933), 67-68.

Pedret Casado critica o “heresiarca” e o influxo do priscilianismo na
sociedade galega do s. IV, polas súas
doutrinas gnósticas e as súas posturas sectarias: “O caracter de sociedade
segreda que o priscilianismo sempre
tivo para confiar aos seus iniciados
cousas que os demais fideis non debían saber e a súa arela de formar
conventículos separados da autoridade eclesiástica á que desobedecía, era
oposto ao esprito que Xesús inculcou
nos que queiran ser verdadeiros homes de Cristo”16.
Son afirmacións que reflicten
xeitos de pensar sobre este teólogo
considerado o creador dun cristianismo galego orixinal, aínda que non
soubese encaixalo ben no conxunto
da nacente teoloxía cristiá e pode que
caese nunha deformación da mesma
mensaxe cristiá. En calquera caso, se
a persoa e a doutrina de Prisciliano
acadou un eco tan grande na Galiza
do século IV, e aínda posteriormente
–“unha repercusión case mitolóxica”,
escribe Torres Queiruga17-, seguramente foi porque atopaba resonancias na alma dos galegos, tocando re16
17

Cf. Ibid. 58-68.
A. Torres Queiruga, “La Religión y La
Iglesia”, Los Gallegos, Madrid 1976.

II. PRISCILIANO E A XERACIÓN
“NÓS”
Isto foi o que sentiron os homes
da xeración “Nós”, unha xeración que
valorou sobranceiramente a persoalidade de Prisciliano e o seu legado
para a Galiza e os galegos. Mesmo,
a pesar de ser a meirande parte dos
seus membros fondamente católicos,
non teñen reparo en pór entre paréntese a súa presunta ou real herexía18,
para non deixar de salientar o seu importante papel na historia galega.
1. RAMÓN OTERO PEDRAYO,
home fonda e fielmente católico, ten
Prisciliano como un dos galegos que
máis admiración suscita nel, pese a
morrer como un herexe, cousa que
18

Actualmente, a afirmación da herexía
da doutrina priscilianista foi perdendo
o seu fundamento, tras da difusión dos
seus Tratados, de carácter fundamentalmente ortodoxo. Un dos primeiros en
exculpar de herexía a Prisciliano foi
E. Ch. Babut, Priscilien et le priscilianisme,
Paris 1909. Pero, sobretodo, fixoo posteriormente A.B.J. Goosen, na súa monumental obra Achtergronden van Priscillianus christelijke Ascese, Nimega 1976;
demostra Goosen de maneira clara
que a teoloxía de Prisciliano non era
herética, senón só un tanto arcaizante.
Do mesmo sentir é M. Simonetti, no
seu estudio sobre Prisciliano na prestixiosa Patrologia de Quasten, III, Madrid 1981, 159-165: “El De Trinitate priscilianista nos conduce hacia círculos
que en este punto [el de la Trinidad]
habían quedado más bien rezagados.
Y no otro valor daremos a la profesión
de monarquianismo que se reprochaba a Prisciliano. Cabe pensar que su
interés preferente por la ascesis le hizo
descuidar la puesta al día en la teología trinitaria”, 164.
xaneiro-xuño 2010 terra e tempo
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Portada dunha revista galega da emigración
con motivo do día da patria. Baixo releve de
Domingo Maza

D. Ramón non esquece e semella
acatar a sentencia eclesiástica: “Non
pretendemos acentuar en Prisciliano
unha superior piedade, nin lamentar o desorbitado da súa doutrina. A
ecumenicidade de Roma era necesaria e salvadora”19. Mais, ademais de
cuestionar a presuntamente correcta
utilización dos textos, e confirmando
afirmacións máis actuais, non se priva
de dicir que a morte de Prisciliano e
os seus amigos foi máis a de un “grupo de rebeldes ante o estado” que de
“rebeldes relixiosos”20. Herexe, quizais,
mais... non era para tanto, máis ben
rebelde. Por iso, considera esta morte
como a dun verdadeiro mártir galego:
“Sempre que atopamos un libro
ou un album con fotografías da
Porta Negra de Tréveris, non podemos nós, os galegos, evitar
un movemento de saudade para
aqueles mortos simbólicos. A Porta negra aparece manchada con
pingueiras de sangue galego... Un
novo xénero de mártires xorde coa
morte de Prisciliano... E coa consideración debida ós mártires, os corpos degolados foron rápidamente
transportados a España, e nela
tiveron magníficos funerais. Coma
sempre, o castigo fracasou”21.
Prisciliano é un mártir, por iso a
súa memoria perviviu na xente en forma dun verdadeiro movemento popular: “Unha herexía circunstancial non
duraría visiblemente desde o último
tercio do século IV astra mediados do
século VI –escribe-...¿Quen sería capaz de dicir cal sexa na alma profunda do pobo o último sinal de Prisciliano? Volveu vencido, que non destruído, a
sumirse na paz orixinaria, na esencia
dese sentido relixioso do pobo que os
anatemas dos bispos non puideron
acadar”22.
Otero cualifica Prisciliano de ser
a figura máis senlleira da historia ga19

R. Otero Pedrayo, Ensaio histórico sobre a
cultura galega, Vigo 1982, 69
20 Ibid. 70.
21 Ibid. 71.
22 Ibid. 72.
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lega: “a máis poderosa individualidade” da historia da Galiza, “a maior
se cadra que Galiza xerou e probablemente máis impresionante polo
seu equívoco inicial” 23. Neste senso,
Otero escribiu noutro lugar: “Una
primavera de letras clásicas brilló en
Galicia en el otoño de la cultura antigua. Surgió la figura poderosa y trágica de Prisciliano. Dejó una estela
de palabras elocuente y persuasiva y
un destino fatalmente cumplido” 24.
Ademais, para Otero Pedrayo, Prisciliano foi un bo cristián: “Na íntima conciencia galega, aínda na máis
católica, non pode formularse unha
acusación absoluta contra Prisciliano.
Foi un cristián, tiña o amor de Cristo,
buscou o amparo dos poderes instituídos da Igrexa ¿Non hai na vida e na
obra súa algo que sexa abondo para
a súa xustificación?”25. Máis aínda,
cualifícao de ser “o primeiro teólogo
galego”, nun tempo no que “o viño da
teoloxía levedaba de maneira apaixonante nas almas”. Un teólogo “abrasado pola paixón teolóxica”, antítese
de tanto conformismo intelectual que
non dubida en denunciar D. Ramón.
En fin, un teólogo irrepetíbel, pois
23
24

Ibid. 61.
R. Otero Pedrayo, Guía de Santiago de
Compostela, Barcelona 1958, 9-10. Otero
ten falado de Prisciliano en máis lugares da súa obra, como é o caso de O
espello no serán, Vigo 1966, criticando a
postura do Cura de Fruime sobre Prisciliano.
25 Ensaio histórico sobre a cultura galega, 61.

para Otero “despois del só houbo entre nós teólogos de escola, máis ou
menos brillantes”26. Un pequeno inciso sobre a teoloxía galega, naquel
tempo bastante máis pobre que na
actualidade. Aproveita D. Ramón a
súa reflexión sobre a teoloxía de Prisciliano para laiarse da pobreza da teoloxía galega e española, nun texto que
manifesta a súa excepcional sensibilidade tamén para un tema no que non
era especialista:
“É mágoa que a Universidade Española suspendese as cátedras de
Teoloxía e que esta ciencia entre nós
leve unha vida tan apegada á letra de
mais, tan apegada ó principio de autoridade, que se pode vencer unha crise
temporalmente, acabará por matar
esa especie de emoción que anima toda a
obra vital do espírito. Doutra maneira, a
facultade teolóxica galega tería resolto o íntimo problema priscilianista”27.
Unha sabia e certeira afirmación,
que el fai en base ao seu coñecido
pensamento sobre a oposición entre o
racionalismo escolástico, rixidamente
estruturado, e o antidogmatismo galego, cun pensamento máis libre, profundamente metido na antropoloxía
do home galego. É a sabedoría de “Bo,
malo... Quen sabe?”, ou o vello “Deus
é bo, mais o demo non é malo”...
Prisciliano é, pois, para Otero
unha figura “sinceramente cristián”,
coa particularidade de que, ademais,
“quixo adaptar a Galiza e Occidente a unha
forma de cristianismo máis próximo do vello
sentimento celta do mundo e o ultramundo”28,
sendo creador “[d]un movemento de
adaptación da relixiosidade céltica ao mundo
católico e non un ensaio de doutrinas
estrañas”29, atraído como estaba “de
modo inevitábel pola poderosa tradición dos druídas”30. Mesmo, Otero
apunta a posíbel “formación druídica”
de Prisciliano, “unha formación celta, galega”, que o tería iniciado, entre
26 Ibid. 76.
27 Ibid. 65-66.
28 Ibid. 64-65.
29 Ibid. 64.
30 Id.
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outras, nas artes máxicas31. Ademais,
para Don Ramón resulta tamén evidente que o priscilianismo é “o intento de impoñer unha maneira oriental”,
de entender o cristianismo, a gnóstica, coa súa doutrina de emanacións
e divindades intermedias. Por iso escribe:
“¿Astra que punto esta literatura
simbolística dos priscilianistas contiña un reflexo máis ou menos incerto
do espírito galego?... É posible e case
certo que a fermosa e harmoniosa,
a estética doutrina dos eóns, debía ser
simpática á intelixencia sintetizadora
e panteísta e á imaxinación creadora
celta”32.
Para D. Ramón, en fin, a doutrina
priscilianista está recollida “na sombra do bosque da psicoloxía galega”,
até o punto de que chegou a ser crenza corrente que “un galego debía ser
polo menos un pouco priscilianista”33.
E unha reflexión marxinal de Otero Pedrayo sobre Prisciliano, que non
deixa de ser interesante: a que atinxe o feito de que o seu público fora
maiormente feminino34. Na idea clara
de Otero, non se trata dunha atracción erótica, aínda que se teña falado
dos cultos orxiásticos dos grupos
priscilianistas. Para D. Ramón, máis
ben, “aquelas matronas que seguían
a Prisciliano eran occidentais, celtas,
españolas e galas... proviñan de razas
31

Id. Parece que Prisciliano se iniciou
nas artes máxicas, pero que abominaría delas ao batizarse. Cf. J. M. Ramos
Loscertales, Prisciliano. Gesta rerum, Salamanca 1952; tesis que apoia posteriormente J.Mª Blazquez en “Prisciliano. Estado de la cuestión”, in Prisciliano
y el priscilianismo, Oviedo 1982.
32 Ibid. 79.
33 Ibid. 62.
34 M. Méndez Pelayo tamén salienta na
súa Historia de los heterodoxos españoles o
importante papel das mulleres nos
grupos gnósticos: a Helena de Simón
Mago, a Philoumena de Apeles, a Marcellina dos carpocracianos, a Flora de
Ptolomeo, a Lucilla dos donatistas, a
Priscilla de Montano...

fortes”, non “decadentes”, nas que a
muller se atopa “máis preto da alma
ancestral eterna”. Particularmente,
entre os celtas a muller tiña unha particular significación, manifestada nas
sacerdotisas da Armórica, cuxas voces
eran “a afirmación dun poder humano sobre as olas e as costas inhóspitas antes que a cruz coroase o severo
enigma dos promontorios”. O símbolo da serpe foi o atributo destes cultos
femininos, e na Galiza reinou o culto
á serpe, como manifestou Cuevillas
nun dos seus traballos. “Se o que hai
de primitivo [ancestral] nunha cultura
se refuxia nas mulleres ¿por que non
considerar ás discípulas de Prisciliano ardentes sacerdotisas de antigos
cultos escuros para nós?”, conclúe
Otero35.
En definitiva, para Otero, Prisciliano e o priscilianismo ofrécenos dous
temas esenciais: Unha caracterización
psicolóxica ou antropolóxica, que pon
de relevo “algunhas determinantes
esenciais do carácter galego”; e unha
literatura, pois os escritos priscilianistas son “a primeira expresión literaria do espírito galego”. A través de
Prisciliano “Galicia falou por primeira vez en medieval. En latín medieval,
teolóxico, místico, apaixonado”36. En
base a esta afirmación, Otero fai unha
relación entre o primeiro “latín místico” e a primeira poesía galego-portuguesa, facendo alusión non só aos
tratados, senón a himnos priscilianis35
36

Ibid. 68.
Ibid. 74 (subliñado no texto orixinal).

tas nos que latexaría “o pulo creador
dos celtas e o gran rumor panteísta
subxugado”. A literatura priscilianista
percorreu o mundo. “Por primeira e
rara ocasión, escritos galegos concitaron atención unánime”37.
Como conclusión, podemos dicir
que a Otero Pedrayo lle atrae fondamente Prisciliano como un verdadeiro símbolo da identidade relixiosa e cultural
dos galegos, que quixo expresar teoloxicamente o espírito galego e fixo un
intento creador dun cristianismo enraizado na terra galega, unha adaptación da relixiosidade galega-céltica a
fe cristiá, ou viceversa, máis que un
gnóstico valentiniano de ideas alleas
á nosas, como se ten dito. Unha grande figura galega, arquetipo da alma
galega, que tentou facer un cristianismo
galego. Máis aínda, Prisciliano é para
Otero un “morto simbólico”, símbolo da
perenne resistencia galega contra o centralismo, tamén relixioso: un centralismo
uniformizante e negador da diferenza.
Fronte aos que afirmaron que a súa
é só unha visión romántica, filla dun
presunto celtismo galego hoxe superado, a súa visión seguramente deba
ser reivindicada38.
2. VICENTE RISCO. Risco e Castelao, os outros dous grandes persoeiros da xeración “Nós”, tamén se achegaron á figura de Prisciliano, pero non
coa amplitude, a fondura e o coñece-

37
38

Ibid. 77.
Cf. V. Pérez Prieto, A xeración “Nós”. Galeguismo e relixión, Vigo 1988, 80-85.
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Vicente Risco, e a súa obra Historia de Galiza

mento de Otero. Ademais, ambos manifestan posturas ben diferentes.
Como é ben sabido, Vicente Risco faino na súa Historia de Galicia39, situando Prisciliano como “o que máis
se sinala nas perturbacións relixiosas
de Galicia” no seu tempo. Risco sitúa
Prisciliano preto de Marcos de Menfis, un exipcio maniqueo, dedicado ás
artes máxicas e que algúns fan discípulo do máis coñecido dos gnósticos,
o mestre alexandrino Valentín40. Risco
atribúe a este Marcos a fundación da
seita abstinente dos agapetas: “Parece
evidente que entre os quasi abstinentes penetrou o gnosticismo, e que
Prisciliano comezou a súa predicación
39

V. Risco, Historia de Galicia, Vigo 1971,
60-67.
40 M. Méndez Pelayo, que fai a Prisciliano
discípulo de Elpidio e de Agape, escribe a respeito deste Marco na Historia de
los heterodoxos españoles: “A mediados del
siglo IV apareció en España, viniendo
de la Galia aquitánica... un egipcio
llamado Marco de Menfis, educado
probablemente en las escuelas de Alejandría. Este Marco... era maniqueo
y, además, teurgo y cultivador de las
artes mágicas. En España derramó
su doctrina, que ha sido calificada de
mezcla singular de gnosticismo puro y
de maniqueísmo, pero de la cual ninguna noticia tenemos precisa y exacta... y sólo podríamos juzgar por inducción sacada del priscilianismo. Atrajo
Marco a su partido a diversos personajes de cuenta, especialmente a un retórico llamado Elpidio, de los que tanto
abundaban en las escuelas de España
y de la Galia narbonense, y a una noble
y rica matrona llamada Agape... Fundaron Marco y Agape la secta llamada de
los agapetas, quienes (si hemos de atenernos a los brevísimos y oscuros datos de los escritores eclesiásticos) se
entregaban en sus nocturnas zambras
a abominables excesos, de que había
dado ejemplo la misma fundadora.
Esto induciría a sospechar que los agapetas eran carpocracianos o nicolaítas, si por
otra parte no constara su afinidad con
los priscilianistas”, L.I, cp.II, 2.
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neste círculos”41; este quasi-abastinentes chegarían a telo polo seu xefe.
Para Risco, Prisciliano é, en primeiro lugar, un asceta que ataca a
conduta licenciosa dos clérigos, home
de verba brillante e sedutora que
atraeu nobres e plebeos, sobre todo
as mulleres que se entregaban á súa
guía espiritual e ás que poría nomes
místicos (“Bálsamo”, “Barbelón”, “Tesouro”...). Dá a entender Risco que
Prisciliano facía algo máis que lles
pór nomes chusqueiros e darlles consellos, promovéndoas nas comunidades para predicar e ensinar, mesmo co
título de “doutor”, cousas que serían
condenadas no Concilio de Zaragoza.
Tras facer un relato histórico de
Prisciliano, os seus procesos e a súa
tráxica morte, sen a verba apaixonada
de Otero, Risco achégase aos escritos
e doutrinas priscilianistas. Refire as
posturas dos que o consideran ortodoxo (a coñecida postura de Babut)
e dos que o consideran heterodoxo,
cualificándoo de gnóstico, maniqueo, licencioso e mago, en base aos
xuízos de autores antigos (Sulpicio
Severo; San Xerome, Orosio, Santo Isidoro...), tamén sen facer Risco
xuízo particular algún. A continuaci41

Ibid. 60.

ón, fala do priscilianismo despois de
Prisciliano, considerando constantemente este como unha seita condenada
pola Igrexa, polas súas doutrinas (a
súa concepción da Trindade divina, a
doutrina dos Eóns, do demo, das almas...) e polas súas prácticas.
Nada que ver en Risco coa postura
de Otero Pedrayo, reivindicando Prisciliano como unha figura galega fundamental. Posibelmente, teña iso que
ver cos dous momentos ben distintos
e ben distantes nos que deron á luz
as súas obras: O Ensayo histórico sobre
la cultura gallega de Otero apareceu en
1933, no clima liberal da República;
a Historia de Galicia de Risco apareceu
en 1952, en plena efervescencia do
nacionalcatolicismo franquista, e despois da tremenda viraxe ideolóxica de
Risco, nun tempo o primeiro teórico
do nacionalismo galego e logo enxalzador do franquismo. Contrariamente
ao seu amigo, Risco conclúe o seu
breve achegamento histórico a Prisciliano, dicindo:
“Casi todas estas cosas responden
más o menos a ideas del gnosticismo
oriental; pretender observar supervivencias
célticas en el priscilianismo, es fantasía sin
fundamento. Los ritos en los montes,
de que hablan el Concilio de Zaragoza y San Martin Dumiense, no tienen,
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Castelao na Bretaña. Fixo unha análise
profunda sobre o xeito de fundirse a
relixiosidade popular coa oficial e as relacións
precristiás de dita relixiosidade entre diferentes
pobos como é o caso do galego e o bretón

probablemente, nada que ver con el
priscilianismo”42.
3. CASTELAO, máis aínda que
Otero, ten unha postura de clara defensa de Prisciliano como un dos símbolos meirandes de Galiza, un mártir inxustamente perseguido e unha
especie rebelde que expresa a xenuína
“heterodoxia galeguista” avant la lettre.
Como é ben sabido, na procesión solemne do que el chama a “Santa Compaña de inmortais galegos”, que fai
en Alba de Gloria (derradeiro discurso
público de Castelao no Día da Patria
Galega de 1948), sitúa Prisciliano á
cabeza do cortexo, seguido dunha
multitude case apocalíptica:
“Ao frente de todos vai Prisciliano,
o heresiarca decapitado, levando
a súa propia caveira nunha arqueta de marfin, e afincándose
nun longo caxato, que remata
coa fouce dos druídas, a modo de
báculo episcopal. Siguen a Prisciliano moitos adeptos, varóns e
mulleres”43.
É en Sempre en Galiza, onde atopamos as máis fondas verbas de Castelao sobre este “mártir simbólico”
que dicía Otero. Nun parágrafo de
verbo apaixonado do Libro I, no que
Castelao fai unha profesión de fe que
quere ser “intuición das glorias futuras”, manifestando crer e confiar “no
poder máxico da terra” e no porvir presentido a través desa fe, fai unha fer-

vorosa defensa de Prisciliano, a quen
cualifica de reformador e “esgrevio
teólogo”:
“... O seu sangue foi xerme da reforma católica e do libre pensamento.
Galiza abrazou o cristianismo de
Prisciliano durante máis de cen
anos, e aínda hoxe bule no fondo
da alma galega; pero a conciencia
mística de Galiza deixouse vencer
pola intransixencia ibera, e agora
nin tansiquera sabemos ónde repousan as cinzas, denantes veneradas, do esgrevio teólogo, e xa non
temos azos para para reivindicarmos a súa memoria”44.
Máis adiante, volve Castelao
sobre o esgrevio mártir galego, que
cualifica de “figura extraordinaria” e
mártir da “intolerancia brutal”, dicindo que foi perseguido “por enxertar na
doutrina católica o sentimento panteísta
do seu país natal e a liberalidade moral
dos seus coterráns”. O axustizamento
martirial de Prisciliano debeuse, para
Castelao, a ser o noso bispo unha
“vítima das loitas teolóxicas daquel
tempo e da zuna de dous bispo españois, non galegos”45. Mais a ironía
estaría na posibilidade que apunta
de os ósos venerados do Apóstolo en
Compostela non seren del, senón do
presunto heresiarca, pensando que,
en calquera caso, “de non ser Prisciliano merecería ser San Paulo”, escribe
Castelao46.

42
43

44
45
46

Ibid. 65-66.
A Nosa Terra, 463 (1948), cf. Sempre en
Galiza, Bos Aires 1961, 428.

Castelao, Sempre en Galiza, 36.
Ibid. 50-51, 376.
Ibid. 228.

Aínda fai Castelao, nas breves palabras -aínda que constantes- referencias sobre Prisciliano, unhas afirmacións máis rechamantes: Prisciliano e
a súa doutrina, lonxe de desaparecer
da memoria histórica e popular, “enxendrou unha Igrexa separada, onde se
cobexaron tódolos galegos”. Máis aínda: “O
priscilianismo botou raíces tan fondas
na alma mística de Galiza que, a pesares das pauliñas dos cregos, o noso
pobo aldeán segue sendo heterodoxo”47. Desta maneira, o priscilianismo chegou a
ser para a Galiza non só un xeito de
particularidade, senón tamén de identidade galega e aínda de “unidade relixiosa” para o noso pobo.
Con todo, Castelao non fai tanto
unha reivindicación da doutrina de
Prisciliano, como exaltación de unha
liña herética fronte á gran Igrexa,
canto da súa realidade como un dos
símbolos da Galiza. Nunha da súas abondosas e suxerintes cartas, falando
dun discurso para o “Día de Galiza”,
escribe co seu verbo sempre irónico:
“Non creo que sexa ben incorrer en
herexías; pero andar polas beiras da
herexía é sempre un gran pracer”48 ■
47
48

Ibid. 51.
Carta a Emilio Pita, en Grial 47 (1975),
93.
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Prisciliano en
Tréveris
Señoras e señores, boa tarde:
O título desta intervención é o
mesmo que o da obra teatral que
escribín en 1988, unha traxedia nun
prólogo e cinco actos que suman
uns dous mil versos hendecasílabos brancos para as partes faladas e
outros de diferentes medidas para o
canto e a danza, con ritmos ás veces
trasladados da prosodia grecolatina. Despois de estudar o meu tema
durante varios meses, recordo que
escribín «Prisciliano en Tréveris»,
con bastante facilidade, en seis semanas, e a sétima descansei. Algo
máis tarde, compuxen a música vocal
e instrumental. En 1995 publiquei o
texto e a música nunha edición de
autor. En abril dese ano de 2006 a
obra coñeceu unha segunda edición
(está vez só do texto) dentro do libro
«Ciclo da Terra», que é o tomo III da
edición completa que fermosamente
Ediciones Linteo está a facer da miña
obra dramática. O volume citado
intégrano «Prisciliano en Tréveris»;

Actual Tréveris, Trier (Alemán) e Trèves (Francés).
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«Os corvos», unha traxedia da época
viquinga; «As andoriñas», unha comedia situada na China do final da
Dinastía Yuan, e por último, a traxedia «María Soliña».
Todas estas pezas, traxedias ou
comedias, presentan a mesma forma:
cinco actos, falados na maior parte en
hendecasílabos (ou pentámetros iámbicos), e entre acto e acto, estásimos
en versos de metros clásicos ou tradicionais galegos, e con música modal que adoita reelaborar a tradición
musical galega con procedementos
contemporáneos.
Despois de ter a vocación de escribir poesía dramática, é unha fortuna
dispor do idioma galego, un idioma
tan plástico, dotado dunha singular
forza contrativa que asocia e comprime as palabras menos significantes,
favorecendo a expansión dos substantivos e os verbos, que son o que máis
importa. En canto á súa sonoridade,
eu podería dicir do galego o mesmo
que Byron escribiu do italiano:

Millán Picouto
Poeta e dramaturgo

«Amo esta lingua, este suave latín
bastardo,
que soa como se debera ser escrito en raso,
con sons amábeis que esvaran,
tan parellos,
que nin un só acento parece groseiro.»
A música que compuxen para
«Prisciliano en Tréveris» require un
coro mixto e unha orquestra formada
por frauta, óboe, salterio, cristal, campás tubulares, percusión, violas, violoncellos, contrabaixos e arpa. Faltan,
como se ve, os violíns nas cordas. É
porque o seu brillo non me conviña; a
obra pedía unha cor orquestral severa
e ás veces sombría. En canto á textura
musical, é ora harmónica, ora contrapuntística. As escalas e a harmonía
son modais.
Unha representación cabal desta obra había causar unha impresión
profunda, pola conxunción dos seus
diversos planos nunha forma nobre
que contribúe á expresión da significación do protagonista e o seu destino. Tal representación require sobre
12 actores e actrices, un coro mixto
de 12 cantores danzantes e arredor
de 20 músicos. No libro, o texto pode
lerse fluidamente nunha hora e media, como o poema dramático que é:
en escena, a representación debe de
durar entre dúas e media e tres horas. Infórmanme que desde hai dous
anos esta obra está sendo traducido
no mesmo Tréveris desde o galego
ao alemán, procurando conservar a
forma poética orixinaria. Será cousa
de oír como soan no esencialmente
rotundo alemán os iambos galegos
coa elevada entoación de Hoelderlin:
«Des Ganges Ufer hörten des Freudengotts Triumph…»
Como cando escribín «Prisciliano
en Tréveris» eu era case 20 anos máis
novo que hoxe, o mundo tamén era
máis novo para min. Seguramente debín de esperar que algún día entidades como o Centro Dramático Galego
chegarían a significar plenamente o
seu nome, debín de esperar que nalgún momento chegaría a haber algo
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A Porta Nigra de Treveris, construída cara
o ano 180, é un dos símbolos desta cidade.
Embaixo, imaxes relixiosas en Treveris

así como unha instancia cultural competente e resolutiva, consciente dos
recursos humanos e artísticos propios
da Galiza e disposta a fomentalos.
Aínda sigo esperando.
Case todo o mencionado «Ciclo
da Terra» ocúpase de tramas e personaxes referidos a momentos históricos determinados, e «María Soliña»
e «Prisciliano en Tréveris» empezan
por teren en común o de versar sobre feitos e personaxes emblemáticos
da historia da Galiza. Son dúas obras
cuxa concepción implicaba algunhas
dificultades específicas que había que
salvar antes da execución. As dificultades eran estas: unha muller pode ser
protagonista dunha traxedia, mais hai
poucas traxedias cunha muller protagonista; un home relixioso tamén
pode ser protagonista dunha traxedia,
mais a maioría das traxedias en que
iso acontece naceron malogradas.
Para o caso da muller, as causas seguramente son sociais e psicolóxicas;
para o do home relixioso, a causa é
que, como tal home relixioso, actúa
probabelmente dentro dunha doutrina salvadora, e alí onde unha salvación eterna poida resarcir do inferno
e do purgatorio do mundo teremos
non unha traxedia, senón unha Divina Comedia. Isto tanto é así, que nin
sequera se pode afirmar que o Espírito Santo teña estado atinado como
traxediógrafo cando escribiu os catro
evanxeos canónicos sobre a figura
principal do cristianismo. E iso que o
Espírito Santo era afeccionado á literatura grega, pois tivo que coñecer o

pensamento de Platón para escribir
o cuarto evanxeo e, na miña opinión,
tivo que ter algunha noticia dos tráxicos gregos para escribir os sinópticos.
Aos ollos dun humanismo radical,
a produtora da alta poesía e a da relixión son unha e a mesma: a imaxinación humana. Ambas –a alta poesía e
a relixión– son representacións imaxinativas do Universo. A relixión é alta
poesía que se volveu guía da vida, e a
alta poesía é relixión sen acción, carente de culto e dogma e sen eficacia
práctica, mais tamén sen ilusión metafísica. E o que hai como último recurso, na poesía e na relixión, son textos, textos que se inflúen, e procedementos parellos. E arredor deses textos e procedementos, hai en primeiro
lugar toda a natureza, o Universo
insondábel, un conxunto misterioso
que parece autorregularse e perdurar
mediante a continua aniquilación e
reposición das súas partes. E despois
hai a angustia humana causada pola
consciencia de ter que morrer.

A escritura dunha traxedia cuxo
protagonista é un home relixioso entraña riscos ideolóxicos e estéticos que
non sempre sortea ben nin sequera
un escritor sobrenatural. Cando despois da introdución escénica lemos
nos Evanxeos o Sermón da Montaña,
sentimos que aí a elevación da doutrina é acorde coa elevación do escenario, sexa histórico ou simbólico.
Cando Xesús, crucificado no Calvario,
apostrofa Deus, preguntándolle por
que o abandonou, asistimos ao clímax
da súa paixón, á expresión sublime da
súa dor solitaria, e vemos transparentarse o modelo do Ésquilo cuxo
Prometeo, encadeado a unha rocha
do Cáucaso, outra montaña, increpa
Zeus. Se o Espírito Santo acabase aí o
seu relato, os evanxeos constituirían
unha traxedia irreprochábel. Mais
non, o noso autor ambiciosamente
seguiu escribindo para facer xustiza
poética enseguida e no mesmo escenario. E ao xeito do tráxico grego máis
coñecido na época, Eurípides, valeuse
dun evidente «deus ex machina» facendo resucitar Xesús no medio dun
trono e dun fulgor. Con tal desenlace,
tantas accións e palabras anteriores
quedan desprovistas de sentido, e a
calidade tráxica, moi menoscabada.
Son tan notorias nos Evanxeos
as discordancias argumentais e estéticas, que xa os gnósticos pensaron
resolvelas aducindo que a paixón e a
morte de Xesús decorreran ilusoriamente, como nunha representación.
E os gnósticos, que niso eran só razoábeis, foron culpados de heréticos
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Pé dun capital en Treveris que lembra o
camiño de Compostela

e frívolos. Mais non o eran, nin eu
incorro en frivolidade, pois non estou
a tratar de Xesús, senón do seu tratamento literario. Se o contemplamos
como un home, o seu destino é unha
traxedia; se o contemplamos como un
deus, unha comedia grandiosa, á escala cósmica.
Mais con Prisciliano non hai tal
dilema, pois ningunha deificación o
embaza. A relixión salvadora que el
profesou expulsouno de si mesma e
do mundo, e a súa vida é cabalmente
tráxica se a traxedia é o sentido máis
alto dunha vida terminada e dunha
vontade iluminada e cumprida. Pois
Prisciliano foi na vida un heroe: despois da morte, para os seus adeptos,
un heroe cultual; e agora para nós,
desde hai case un século, un heroe
cultural. Como heroe, encarnou na
vida entre outras forzas a de oposición
á corrupción opulenta da xerarquía
eclesiástica nas cidades do occidente
do Imperio. A súa iniciativa social e
relixiosa fíxoo entrar na Historia entre
os anos 370-375 aos seus trinta anos.
Tivo un bo éxito inicial que provocou
contra el a reacción dos xefes das dioceses veciñas. Mais non cedeu, persistiu naquel impetuoso maxisterio que
dividiría o espírito das xentes e da
Igrexa, excitando as forzas dos dous
114 terra e tempo xaneiro-xuño 2010

bandos e, despois que os seus seguidores Instancio e Salviano o consagraron bispo e que os seus primeiros
adversarios, Itacio e Hidacio, lograron
que o emperador Graciano ordenase
a confiscación dos bens e o desterro
de Prisciliano e do seu círculo, o noso
protagonista non puido non enxergar
que a súa iniciativa era moi perigosa e
que podía abocalo á destrución, o que
despois aconteceu. Mais el seguiu
adiante, aínda con máis vigor se cabía,
e con iso afirmou a súa substancia de
heroe tráxico, que orixinariamente require polo menos estas condicións:
que encarne por medio dunha acción
arriscada unha das forzas principais
do espazo mítico ou histórico; que a
súa acción poida considerarse benéfica para a comunidade; e que, asumindo el o perigo que tal acción supón,
non busque a morte propia por ela
mesma, mais que non a eluda como
froito posíbel do seu empeño, que é
o de afirmar uns valores que estima
tanto ou más que a súa vida.
Non unha, senón todos os motivos de inmoralidade que os adversarios esgrimiron na súa contra poden
ser voltas ao seu favor sen esforzo.
Un deles foi o éxito inicial que a súa
iniciativa encontrou entre bastantes
mulleres. El gañou desde o principio

bastantes homes adeptos, si, mais
dísenos que as adeptas foron numerosas e agréganse precisións como
a de que as renomeaba con nomes
poéticos e místicos: Bálsamo, Tesouro, Agape, Elpis. Os novos nomes, en
realidade, sinalaban ritualmente o
nacemento a unha nova vida espiritual, mais esa práctica quixo entenderse
como que Prisciliano, co gallo dunha
acción reformadora, ía constituíndo
unha especie de xineceo escandalosamente ambulante e que, polo tanto,
era un impostor que atentaba aos bos
costumes. Non serían, por certo, os
bos costumes do seu acusador principal, o bispo Itacio, que Sulpicio Severo describe como «superficial, sen
trazas de santidade, vulgar, baralleiro, dado á boa vida e larpeiro» Mais
o mesmo cronista fala tamén con tristura do baixo nivel xeral da disciplina
do episcopado da época, e non suxire
que Itacio fose moito peor que a maioría dos bispos contemporáneos.
Por desgraza, a índole da imaxinación da nosa época non dista moito
da dos acusadores de Prisciliano. É
unha imaxinación degradadora e desintegrada ela mesma, que ve pícaros
e falcatruadas por todas partes e ten
por arte suprema a especie inferior da
arte literaria, a parodia. É unha imaxinación que, por tender ao caos, se
manifesta incapaz de concibir un ideal e de percibir o que hai de ideal ou
arquetípico en certas figuras históricas. É unha imaxinación substancialmente redutora e antiheroica e está,
ademais, moi contenta de selo. Así,
por exemplo, coida representar Xesús
con máis veracidade, facéndoo beneficiarse unhas veces do Xoán e outras
da Madalena, pois esta imaxinación
comprácese en empuxar todos os
seus heroes e heroínas a unha cama
por ser incapaz de concibilos en pé.
Eu non nego que esas curiosidades
poidan ser ás veces verosímiles: critico o feito de que este tipo de imaxinación as valore como unha conquista.
Adoptando a imaxinación da nosa
época un punto de vista tan a rentes
do chan, ou sexa, rastreiro, non nos
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Representación escultórica en Treveris do Neumagen, chamado barco do viño

estrañe que a moda literaria vixente
(mais vella xa de moitos anos) considere como o xénero máis extemporáneo a traxedia. É que, á esa imaxinación sen ás o enaltecemento do acontecer humano, lle parece, ademais de
anticuada, unha cousa fachendosa e
faroleira: unha fanfurriñada. Coitada!
Tense a si mesma por experimentada
e alerta, e non pasa de ser unha imaxinación de pillabáns.
Mais con ela nin pode representarse Prisciliano con xeito, nin sequera facer verdadeira poesía, e menos
escenificala. Así, poucos espíritos
maduros esperan hoxe recibir nada
notábel do teatro. E iso, outra vez por
desgraza, porque a verdadeira poesía
no teatro non ten por que contradicir
a historia: pode ser fiel a ela e mesmo
ilustrala, e ademais pode desenvolver os seus grandes personaxes sobre
animados escenarios cunha plenitude
sensorial e emotiva inaccesíbel á historiografía.
Son o terceiro dramaturgo galego
en tratar o tema de Prisciliano. Lamento que o meu predecesor, e non
por incapacidade para imaxinar nobre
o noso heroe, senón por querer facelo
complexo, o vise como un impostor
para o que a morte foi unha purificación. Pola miña parte, preferín nutrir
o argumento de «Prisciliano en Tréveris» co contraste da doutrina e a práctica do protagonista coas dos seus
acusadores, coa colisión dos diversos
intereses, carácteres e actitudes e coa
propia evolución do heroe ao longo
da obra.

Se na doutrina de Prisciliano xa
había postulados e prácticas inadmisíbeis, e mesmo disolventes, para
a Igrexa dominante considerados un
por un, el tivo a ousadía de fusionalos
nunha síntese moi estilizada e defendelos todos xuntos. Estes foron, principalmente: que a revelación non está
pechada, polo que periodicamente a
sabenza e as boas obras son entregadas á humanidade polos mensaxeiros
de Deus, que tanto poden ser homes
como mulleres; que fóra do canon existen libros sagrados e que a súa sacralidade reside en afirmaren a divindade
de Cristo; que os libros sagrados están
á disposición de todos os fieis, que os
poden examinar libremente baixo ese
criterio, sen necesitaren a interpretación do bispo; que a xerarquía eclesiástica é secundaria fronte ao feito da
revelación, que se realiza na intimidade do corazón humano e que, se non
se realiza, de nada valen cousas como
o nome de cristián ou a confesión do
credo; que os verdadeiros lugares de
culto son o corazón humano e a natureza; porque non hai interior nin
exterior para a Divindade. Apaixonadamente Prisciliano di de Deus que é:
«transcendente e inmanente e que envolve e penetra todo» (supereminens
et internus et circumfusus et infusus in
omnia), e así chega á conclusión suprema que o caracteriza: a creación é
a forza divina na súa totalidade, que se
manifesta na vitalidade da natureza.
As pedras, os ríos, as nubes, o sol, a
lúa e as árbores son partes do corpo
divino que é o Cosmos.

Sorprende ben que o autor dunha doutrina tan perfectamente monista fose acusado de maniqueísmo,
doutrina tan perfectamente dualista. Houbérano cualificado mellor
como neoplatónico, se ben Plotino
concibía o mundo como unha emanación degradada da divindade e
Prisciliano a divindade envolvendo e
impregnando o mundo. Este sobrenaturalismo naturalista é atractivo
para a poesía. El, pola súa parte, xa
dicía, cunha metáfora personificadora, que: «o sol e os astros son miúdos
escintileos da fronte de Deus», que a
suor na fronte de Deus son estrelas
e estrelas.
Tamén é atractiva para a poesía
esta concepción, porque remite á
natureza e, nalgunha medida, compensa a pobreza da mitoloxía cristiá
comparada coa pagá: moito se pode
facer con Afrodita, nada con María;
moito con Mercurio e con Iris, nada
cos anxos, etc. Tanto isto é así, que,
nun momento de expansión estética
como foi o Renacemento -aínda que a
alma no fondo se mantivese cristiá- a
imaxinación artística tivo que volverse
cara ao paganismo. Neste sentido, o
naturalismo de Prisciliano é unha brisa fresca.
Soñando eu coa correspondencia das artes, imaxinei que un poema
dramático logrado acerca del debería
posuír a beleza dun deses sartegos
paleocristiáns en que un hábil cicel
aínda helenista labrou un Cristo novo
con apostura de Apolo e rodeado do
Sol, a Lúa e as estrelas ■
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O Priscilianismo:
un movemento
sociopolítico da
Galiza

AS LECTURAS APRACÍBEIS do texto de Alba de Gloria, de Castelao, as
conversas, cun dos mellores ensaístas
galegos, Xosé Chao Rego, e as inquietudes por saber máis da nosa historia
impulsáronnos a realizar, organizado
pola A.C. O Galo, o I SIMPOSIO PRISCILIANO, co obxectivo de analizar e
estudar os feitos que protagonizou,
xa que, a pesar de teren pasado máis
de 1.500 anos, segue vivo na memoria
do País, no debate académico e sobre
todo no social. Só un feito de suma
importancia, de moita espesura cualitativa e cuantitativa, pode permanecer nas memorias ao longo de tanto
tempo, sobrevivir a tantas e tantas
tentativas de aniquilalo, refusándoo
ou diminuíndoo a nada, polos que
116 terra e tempo xaneiro-xuño 2010

teiman en negar a nosa historia. Os
mesmos, que crean un pensamento
e realidade sobre a falsidade ou agochamento, e tamén dos que acientificamente protexen e defenden a presenza do soterramento do Apóstolo
Santiago en Compostela, sen proba
algunha e con moitas en contra. Algo,
a todas luces, inasumíbel cientificamente. Non deixa de ser penoso que,
aínda hoxe, se pretenda identificar ou
confundir imperialismo con crenza,
ciencia con maxia.
Castelao coloca Prisciliano á fronte da Santa Compaña de inmortais
que, dun xeito ou outro, contribuíron
á formación nacional de Galiza. Casualidade? Simple intuición? Ou certas razóns de peso produto de análi-

Manuel Vázquez Cabo
Marcos Maceira Eiras

ses e amplas pescudas sobre o tema.
A rigorosidade de Castelao, a estas alturas, parece non cuestionada, como
tampouco o é o seu pensamento e
facer nunha realidade sensíbel ou material, afianzando a historia do noso
país sempre desde unha perspectiva
acumulativa.
Os parámetros que se utilizan nesta análise bulen en sentido contrario
aos manexados polos que aínda temos que denominar, polo menos, neste campo da “oficialidad” que, claro
está, representa outro pensamento e
cultura, xogan con outros parámetros.
Concretando: o intro-país é o noso
vector; o extra-país deixámolo para os
que se nomean, “científicos”ou “historiadores”, como escribiu Ranahit
Guha. Concordamos con que os métodos utilizados nos enfoques dos problemas son un claro reflexo das nosas
mentes científicas.
O estudo da materia, que abordaremos ao longo deste artigo sobre o
priscilianismo, centrarase no movemento en si: os feitos que propiciaron
a súa aparición; o seu pensamento
teórico; a súa eliminación física e o
soterramento das súas ideas no íntimo de cada persoa; e, por suposto, a
súa pegada na conformación nacional
da Galiza. Foi para nós un movemento
sociopolítico de grande transcendencia que contou con dirixentes de suma
importancia -Prisciliano, Latronio, e a
propia Exeria- que se forma no priscilianismo e logo das execucións en
Tréveris, viaxa a oriente, arredor do
ano 400, quizais forzada polas persecucións que sofren os priscilianistas.
Sería pura fantasía, falsearíamos a
historia dun modo groseiro, de atribuírmos a unha soa persoa a capacidade de tales eventos a non ser que
lle colguemos atributos divinos. Non
negaremos nós, por suposto, certa
pegada subxectiva de persoas singulares na historia. Mais non podemos
acreditar nas teses dos que todo o
poñen en mans de individuos illados,
negando así o protagonismo a outros
factores decisivos, como son a consciencia e participación de grandes
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Dolmen de Dombate. Na Galiza o pobo tiña
o seu xeito particular de relacionarse coa
morte e coa transcendencia desde moitos
séculos antes de chegar o cristianismo

grupos de persoas, do pobo. Quéirase
ou non, son imprescindíbeis as representacións colectivas ou sociais para
entendermos a Historia. A historia
amosounos de sobra que isto é en última instancia o decisivo. Neste caso,
parece ser que ninguén pon en cuestión o arraigo social do priscilianismo:
sábese con certeza manifesta que a
identificación co movemento chegou
a tal estremo que o ser galego era sinónimo de ser Priscilianista. Testificado nesa carta que Inocencio I envía
aos bispos da Bética e Cartaginense,
na que se identifica aos galegos cos
priscilianistas, segundo recolle E. López Pereira.
Mágoa non poder contar con textos elaborados polos propios priscilianistas que de seguro existiron, xa
que nas súas filas están escritores
recoñecidos polas informacións que
chegaron aos nosos días: Latroniano,
Exeria ou o propio Prisciliano. Mais
hai que avanzar a hipótese, con moitos graos de certeza, de que o mesmo
que se fixo 50 anos antes, coas publicacións do arianismo, repetirase
agora: lume para todo tipo de escritos
priscilianistas ou daqueles que, dunha maneira obxectiva, daban noticias
do movemento. Se decruamos os textos sobre Prisciliano dunha maneira
crítica, desvelaremos que a maioría
dos escritos e interpretacións que se
formulan sobre o priscilianismo son
para focalizalas en exclusividade sobre a figura de Prisciliano, agochando
ou prestando minguada atención ao
movemento en si. A totalidade dos
estudos sobre o priscilianismo obedecen a patróns preestabelecidos polas
correntes individualistas, cosmopolitas ou estadistas, negadoras do propio contexto-territorio-tempo do movemento. Isto non é nada novo, xa que
o clixé con que se mira a nosa realidade torna opaca a mesma realidade.
Os debates, teses, opinións e hipóteses sobre o priscilianismo teñen un
común denominador desde a propia
antigüidade: interpretacións sen fin.
Aínda que prevalecen dúas fundamentalmente: a heréxica, tese defen-

dida polos católicos; e a ascética. Ou
como opina J. M. Blázquez: unha, que
será a xerárquica e vinculada ao Estado Romano; outra, a ascética, democrática, carismática e frecuentemente
con trazos arcaicos. E, por último, a
que, a pesar de ser a menos estudada
e investigada, é quizais a chave que
abre as portas a unha análise anovada e máis atinada. Referímonos á tese
defendida por A. Barbero, para quen
o movemento priscilianista acumula
un “transfundo económico e social”.
Polo tanto, aguiollando o pensamento, concluiremos, que conta cunha
realista carga política, sustentada en
principios democráticos, territoriais,
e sociais. Coñecemos con certeza que
a igrexa do momento está cargada de
privilexios, o que incide na súa adulteración. A igrexa perseguida e mesmamente popular, vírase, acollendo
a ideoloxía dos seus perseguidores,
para se tornar perseguidora de todo
tipo de disidencia. Por volta do ano
378, baixo o goberno de Teodosio,
política e reflexión non se diferencian:
son a mesma moeda con dúas caras.
Opina J. Fontaine que o conflito entre
priscilianistas e antipriscilianistas:
“non é unha rifa de intereses persoais
ou de vontades de poder mutuamente
exacerbadas. O Priscilianismo é unha

protesta radical, oposta á unidade da
igrexa que é o complemento da unidade do Imperio. Unidade da Igrexa que
se realiza da forma brutal”. Leamos o
que manifesta Teodosio nun edicto:
Seguindo as disciplinas dos Apóstolos e
a doutrina do evanxeo, creemos na soa divindade do Pai, Fillo e Espírito Santo, baixo
unha maxestade igual e unha Santa Trindade. Autorizamos os seguidores desta doutrina
a tomaren o título de Cristiáns Católicos e
xulgamos que os demais son extravagantes
dementes, tachámolos co infame nome de herexes e declaramos que os seus conventos non
seguirán usurpando o respectábel apelativo da
igrexa. Aparte da condena da Xustiza Divina,
deben esperar sufrir as severas penas que as
nosas autoridades, guiadas pola sabedoría celestial, consideren adecuado inflixirlles.
Pouquiños se teñen detido no
que parece básico: as causas que fan
posíbel o xurdimento do priscilianismo. Partimos da tese de que todos os
actores no conflito son construídos e
influídos, determinados e condicionados, polo que denominamos ‘estruturas do sistema’: económica-ideolóxico-cultural. Como diría Agnes Séller,
prestemos atención a vida cotiá das
persoas -o microindividuo- para así
acadar o fermento oculto da mesma
sociedade no seu conxunto, coñecer
os seus comportamento, desexos,
xaneiro-xuño 2010 terra e tempo
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Obelisco de Teodosio I en Estambul.
Emperador desde o 379 até a súa morte
no 395. Moedas acuñadas na súa época.
Extensión do imperio

costumes, necesidades. En suma, as
súas implicacións vitais, psicolóxicas,
sociais, e históricas. Hai algúns analistas que indagan niso, mais sempre
desde o prisma relixioso: heterodoxo
ou ortodoxo. O contexto do que mana
o Priscilianismo semella un tema confuso, máis ben pouco clarexado, ben
por desleixo ou por desinterese. Ou
quizais por medo a camiñar pola ruela
que nos conduce a unha liña de investigación anovada e pouco aceptada
por quen realizan as análises da historia afastadas dos contextos en que
abrollan, neses limbos fantasiosos
onde as cousas parecen illadas e non
condicionadas e interrelacionadas
polo mundo material que as apreixa.
Iso agrávase en sociedades que, como
a nosa, nuns casos son negadas e
noutros parecen existir en referencia
a outras, pretendéndose que non teñamos historia e así non sermos nós,
senón copias gastadas doutros.
Moitas teorías sobre as causas e
lugar do xurdimento do priscilianismo son produto de ideas discriminatorias ao tratar de enfatizar e negar
que o movemento e a súa doutrina
poidan obedecer a consideracións
ideolóxicas da sociedade gallaeciana
do momento. Así, uns argumentan
que é unha doutrina traída de África, e
outros que procede doutras zonas da
Hispania. Supomos, que se permitirá,
aínda que só sexa a nivel de hipótese
-as outras tamén o son- afirmar que
é un fenómeno intrínseco á Gallaecia
e que a coincidencia con outros movementos que se están a dar, quizais
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só garden relación nesa forza centrífuga que procura o derrubamento dese
perfecto binomio imperio / igrexa,
desa moeda con dúas caras que arrasa con toda diversidade e invade pobos. Avala esta hipótese que todos os
estudos até o momento coinciden en
que o priscilianismo só é un fenómeno da Gallaecia.
O contexto político e social da
Gallaecia de mediados do século IV
vén precedido por outros sucesos dos

que temos noticias e que nos sitúan
aló polo anos 140 a. de C. Temos noticias dos Gallaeci colaborando e axudando a loita de Viriato contra Roma
segundo o poeta Silio Itálico, posición
que xa tiveran con respecto a Aníbal,
segundo recolle Xoán Bernández. Estamos ante claros síntomas de asintonía co Imperio e co que este representa: perda do poder das comunidades, abusiva explotación de recurso
económicos e humanos, unificación
de pensamentos e sometemento das
culturas e idiomas existentes, aos
deseños Imperiais. Hai unha clarísima
oposición soterrada ao Imperio. Mais,
pódese dicir que a presenza do Imperio non foi suficiente para eliminar as
características das sociedade autóctonas, e dous pensamentos, dúas culturas convivirían durante longo tempo.
Recoñecido iso cando Diocleciano é
obrigado a realizar unha reforma ou
foedus cos galegos ao dar a Gallaecia
o título de Provincia, no fundo recoñecendo legalmente o que xa existía
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Ritos pagáns previos compenétranse coas
crenzas chegadas de fóra nunha Gallaecia
dinámica e frorecente

empiricamente: o que hoxe, salvado as distancia, sería o recoñecemento dun pobo diferente, dunha nación.
E quizais aquí estexa o engarce e fundamento desa tan debatida hipótese
da existencia ou non dunha raia divisora entre o norte e sul peninsular.
Raia a todas luces posíbel se entendemos a confrontación do Imperio co
norte gallaciano, pois sería a fronteira
imaxinaria onde as forzas enfrontadas
por defenderen os seus espazos territoriais mantiñan as súas posicións.
Acláranos Tranoy que estamos na
época en que hai un importante desenvolvemento da Galiza costeira e da
situada entre o Douro e Miño, o que
vén a fortalecer o poder da Gallaecia.
Aquela Gallaecia abarca o que hoxe
denominamos Cantabria, case toda a
Castela. En fin, os conventos -anotemos que, nesta época, o termo ‘convento’ tiña o significado de reunión,
lugar onde se acordaban decisións
militares, comerciais-administrativas,
quizais son estruturas prerromanasde Clunia, Astorga, Braga e Lugo. Agora a capital da Gallaecia esta en Braga.
Estamos a falar dunha Gallaecia
dificilmente comprensíbel para nós
polo seu dinamismo económico, político e social dentro da Península e
da Europa do momento, amplamente
poboada no conxunto do territorio,
con toda probabilidade aínda con
máis núcleos de poboación que na actualidade, xa que tiña máis poboación
que o resto da Península, traballada
e produtiva en todo o territorio. Un
territorio que ten un amplísimo desenvolvemento cultural, onde saen
escritores e emperadores, con fortes
pegadas nas construcións monásticas
que regaban o territorio, fertilizándoo
como lugares que albergaban as reunións, mostra dunha organización
colectiva activa. Por certo, lugares
nada do agrado da igrexa xerárquica,
que chega a prohibilos. É a Galiza
“magistra letterarum”.
Analicemos o texto do cronista
Hidacio, nado en Xinzo da Limia e
posibelmente Bispo en Chaves. O
seu Cronicón, por certo non moi ben

asumido por desviarse dos seus antecesores, ao facer unha crónica denominado pexorativamente por algúns
“localista” (enténdase desde e para
a Gallaecia). É a fonte para o coñecemento da Gallaecia no século V e
do mundo do momento. No ano 387
“Exim, in Gallaeciam Prisicillianistarum haeresis invasits”. Vénnos dicir
que a herexía do priscilianismo invade a Galiza a partir do 387. Teñamos
en conta que xa foran decapitados al-

gúns representantes do movemento
en Tréveris. Hai quen, como A. Tranoy,
interpreta seguindo Hidacio que está
é a data da aparición do priscilianismo. Afirmación non exenta de amplas
lagoas, ao noso ver, e moi afastada
da realidade. Debullemos esta idea e
preguntémonos: Como se casa a execución dos priscilianistas se non existen ou as súas accións non abanean
o sistema estabelecido? E que dicir
da saña con que son perseguidos os
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Representación escultórica en Tréveris

seus partidarios? Como é posíbel que
da noite para a maña brote un movemento do que se fala en todo occidente e conta cun tremendo arraigo
popular en toda a Gallaecia? Xurde
polas execucións ou non serán estas
a clara proba do perigo que supuña
o mesmo, para o poder político, que
leva a este mesmo, en convivencia
coa igrexa, a cometer un vergoñoso
acto criminal? Ten as súas bases ideolóxicas quizais tamén na contradición
que xurde cando a igrexa pasa a converterse na relixión oficial do Estado,
provocando, como dirá José Luís Abellán: “unha nova estrutura da igrexa
en conflito cos intereses económicos
e sociais das clases ameazadas pola
crise do imperio romano”. Como moi
sabiamente nos di Fernando de los
Rios, a única vinculación do priscilianismo co mundo relixioso debese: “
[a] que a única ideoloxía que en ese
momento podía concretar as aspiracións colectivas era a reflexión, e por
iso os grupos revolucionarios apa120 terra e tempo xaneiro-xuño 2010

recen a miúdo baixo esta forma, ou
están xunguidos aos disidentes do
cristianismo estatal” ou, como afirma
Barbero Aguilera: “eran movementos revolucionarios rurais nos que se
alían contra a orde social estabelecida os pequenos propietarios absorbidos polo réxime de latifundios, os colonos e escravos”, e sigue insistindo
neste arraigo por seren zonas escasamente cristianizadas da Gallaecia. En
resumo, as clases superiores vinculadas coa metrópole de Mérida e coa
defensa da unificación estado-igrexa
teñen fidelidade ao estado-igrexa e
o seu ideario ideolóxico, fronte aos
sectores máis populares, descontentos co brutal pagamento de impostos
que teñen que realizar, e que adoptan
a forma dunha disidencia considerada herética polo igrexa e revolucionaria por nós. Nos esquezamos que o
clero se recruta entre os comerciantes, terratenentes e funcionarios para
ollar unha perspectiva económica do
asunto. A acusación do bispo Metro-

politano de Mérida, Hydacio, contra
os priscilianistas obriga o emperador
Graciano a desterralos da súa patria,
mais este ratifica, unha vez escoitado
os argumentos priscilianistas, e revoga o seu edito e os priscilianistas regresan a súa terra. Feito que puidera
ocasionar que en Padrón se dedique a
Graciano un lápida que di: “A Graciano, o noso perpetuo señor”
Desde este punto de vista da
unión igrexa-estado, calquera movemento de carácter social e territorial
automaticamente era inimigo dos
dous. E non podían ser tolerados por
poren en perigo a estrutura política
vixente. Estamos no contexto dunha sociedade que sufre os intentos
desmesurados por parte dos actores
igrexa/imperio de imporen o pensamento único no relixioso e político,
igual que a unificación no xeográfico
e que dentro da Península tiñan como
pretensión a unificación do territorio.
Abellán segue a manifestar: “a toma
de conciencia da perigosidade social
do priscilianismo é o que o levou a reescribir a historia do mesmo en anos
inmediatamente posteriores á morte
de Prisciliano, no ano 385”. Ou como
dirá Chadwick: aquí esta a chave da
historia social do final do mundo antigo. O perigo que representa o priscilianismo para unha pensamento -o
representado polo binomio, igrexaestado- que era incapaz de tolerar
as pluralidades de pensamento era
manifesta. Así, o combate e persecución a que é sometido desde todos
os sectores é brutal. Primeiramente,
trátase de esfarelalo por medio de
un intoxicación ideolóxica, acusando
de máxico, arcaico, herexiático, maniqueísta, obsceno por pretender a
igualdade da muller e home, celebrar
reunións nocturnas, orar espido e terminar as oracións “inter coitum”… en
fin, como manifesta Diaz e Diaz, un
movemento acusado de defender e
popularizar toda clase de erros é tido
por un inimigo da igrexa e da sociedade. Quen ten que soportar tales
difamacións carentes de sentido sabe
que se non desiste do seu empeño,
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Cubertas da catedral de Santiago onde se
discute se a tumba que nela está é a de
Prisciliano. Representación do historiador
Paulo Osorio (Braga, 390?- 420)

só lle queda triunfar ou aturar as consecuencias dos que impoñen os seus
ideais a sangue e fogo. Os priscilianistas non abdicaron dos seus posicionamentos, o que lles supuxo a
expropiación dos seus bens, torturas,
exilios, e a execución en Tréveris dalgúns dos seus representantes. A Tréveris foi conducido pola forza un núcleo de dirixentes. Non concordamos
coa presenza pacifica dos mesmos, xa
que, con toda seguridade, o xuízo que
se realiza alí, afastado do Gallaecia,
non podería celebrarse na Gallaecia
polo grande apoio con que contaba o
priscilianismo.
Vai ser o usurpador Maximo, procedente da metrópole penínsular e
aliado dos antipriscilianistas, quen
ordena o asasinato de Graciano e
quen encarga a Patricio, curiosamente patrón do fisco, a acusación contra
os priscilianistas. O xiro da historia,
tanto para os priscilianistas, como
para a propia Península, así como
para o imperio e igrexa, agóchase no
asasinato de Graciano. Outro galo
cantaría de non ter tido lugar esta
usurpación sanguenta. Logo de ser
torturados, non coa idea de sacarlles unha confesión das súas actividade, senón de que abdiquen dos
seus principios, son condenados á

morte ao se negaren a aceptar tales
proposicións. Prisciliano, Felicísmo e
Armenio, xa non eran católicos. Latronio un gran poeta laico, de quen
o propio San Xerome escribe na su
obra De viris illustribus: “Latroniano, da Provincia de España, varón
moi erudito e comparábel na poesía
cos clásicos antigos, foi decapitado
en Tréveris con Prisciliano, Felicísimo, Juliano, Eucrocia y outros del
mismo partido”. Tamén os diáconos
Asarivio e Aurelio son decapitados,
mentres que Instancio e Tiberiano
son deportados á Illa Scilly, despois
da incautación de todos seus bens.
O movemento vai tomar novos pulos
e propagarase con máis intensidade:
logo destes sucesos, os decapitados
serán venerados como mártires unha
vez que son traídos a Gallaecia onde
se celebran grandes exequias. As persecucións que se realizan sobre os
priscilianistas son das máis cruentas
que coñece a historia: van desde as
execución, o roubo dos seus bens,
excomuñóns, a perda de todos os
seus dereitos civís, até desterros. Iso
obrigaraos a se constituíren en sociedades secretas e a gardaren segredo
sobre os debates que se producen
entre eles. O Priscilianismo tomará
novos pulos co nacemento do rei-

no Suevo na Galiza. E só no concilio bracaranse -onde novamente se
condena os priscilianistas- celebrado
no 567, logo de vencer o reino Suevo, parece ser que o priscilianismo é
definitivamente obrigado a vivir soterrado na sociedade galega. E quizais a creación fantasiosa do enterramento de Santiago, en Compostela,
preténdese ser a estocada definitiva
contra o priscilianismo, xa que vale
para enterrar de novo o priscilianismo, transformando o seu culto no
culto a Santiago, convertendo as
persoas valoradas pola sociedade
pagán en santos católicos, e así dar
novos pulos á unificación territorial
da Península. Aquí entramos no tan
debatido enterramento na catedral
de Compostela: Santiago ou Prisciliano. O de Santiago só se sostén se
a ciencia a convertemos en crenza.
Ningún dos autorizados escritores
pola igrexa máis próximos aos acontecemento escriben ou dan conta da
presenza de Santiago na Galiza: nin
xaneiro-xuño 2010 terra e tempo
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A figura de Prisciliano inspirou moi diversas
representacións artísticas, desde o Teatro até
o cine, como a que recrea Luís Buñuel no seu
filme “A vía láctea”

Prudencio (405), nin Orosio, nin Hidacio (395-468), nin os escritores dos
séculos VI-VIII. O mesmo silencio en
San Mártir de Braga ou en escritores
visigodos como Isidoro, Idefonso. O
Papa Inocencio I rexeita a presenza
de Santiago, ao escribir unha carta
no 416 onde recolle que en España só
fundou igrexas San Pedro. Tampouco
os concilios iniciais falan do tema.
Especial relevancia merécenos as
opinións de Gregorio de Tours (594)
que coñece os santuarios marianos é
nada comenta, e Venancio Fortunato
(600) no seu Virginibus, onde cita as
zonas que corresponde a cada apóstolo, atribuíndo San Martiño á Galiza.
As primeiras noticias da presenza
de Santiago proceden das interpolación que se fan ao pasar os Catálogos
bizantinos ou apostólicos, redactados
en grego e nos que non aparece a noticia, aparecendo na tradución latina
sobre o século VI. Vemos como a noticia da presenza do apóstolo en Santiago coincide xuntamente co que se
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dá en chamar fin do Priscilianismo. As
conquistas nunca son efectivas polas
simples aniquilacións físicas: necesitan borrar as mínimas pegadas que
deixen
algunha greta na consciencia.
Noticia que xurde en Occidente, das
mans da xerarquía eclesiástica e que
chega a nós, 100 anos despois, no século VII. Ao longo da historia, temos
pensadores e escritores -de dentro
e fóra da Galiza- que abertamente
manifestaron as súas opinión sobre
o tema, pese á fortísima censura e á
influencia de sectores da xerarquía
eclesiástica, que pretenden amordazar ou condicionar calquera debate
ou publicidade sobre o tema, por
desgraza, aínda vixente na actualidade. Chegue como exemplo, a negativa da alcaldía de Compostela a
representar unha obra de teatro, do
noso querido Roberto Vidal Bodaño,
por falar con liberdade do tema. Xa
Portela Valladares proclama no seu
dia que a tumba é de Prisciliano, ou

o propio Unamuno, que menciona
a posibilidade que o priscilianismo
fose solapado por Santiago. Por non
mencionar un dos grandes analistas
do priscilianismo como é o profesor
Henry Chadwick, que se inclina pola
presenza das reliquias priscilianistas
na Catedral. Mais quen definitivamente, logo dunha análise rigorosa,
desmonta tal suposto soterramento
de Santiago en Compostela, é Duchesne cun artigo realizado en 1900.
En fin, pese a intentos serios de eruditos de onte e hoxe, non se acadou
a mínima proba para supor ou confirmar a presenza de Santiago na Galiza, e moito menos o seu enterramento. Pola contra, como puxemos de
manifesto moi sinxelamente na parte
final deste escrito, si que abondan
probas para rexeitar tal presenza. Rematamos chamando a atención para
que futuros estudos nos poidan seguir deitando luz sobre un tema tan
apaixonante e necesario para a nosa
cultura e historia ■
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