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CANDO O NACIONALISMO BAIXA AS CALZAS

carta do presidente

Para comezar este artigo vou tomar emprestada unha surepresión. Non hai moito, alguén sentenciaba en letra impresa o
xestiva reflexión de Marica Campo, que á súa sensibilidade poseguinte título: “Non queremos paz, senón vitoria”. Moi acertaética engade o compromiso nacionalista e a clarividencia polída a confesión para un país que ten na tauromaquia o emblema
tica. Erro total, interpreta ela, o do navegante que, para fuxir da
nacional. Derrotado Boabdil, cría “victorinos” para manter en
procela, querendo chimpar pola borda o lastre, bota tamén as
forma a belicosidade ibérica.
provisións necesarias para continuar a travesía. Parábola que
Sintetizando, teñamos ou non como norte a independencia,
Marica aplicaba con acerto á deserción ideolóxica que pode
que un nacionalista a exclúa de antemán significa ignorancia e
tentar a unha forza que procura conciliar a transformación pocapitulación ideolóxica. Dirixir é algo máis que exhibir o bigode
lítica e social coas normas, usos e costumes do sistema. Moina pantalla. Cómpre tamén impartir pedagoxía. A tensión permato máis grave aínda, paréceme a min, tirar as provisións e deinente que nos obriga a manter o compromiso co ideal revolucioxar os lastres. Nacionalismo lastrado e sen recursos é o que
nario (recuperemos a palabra que a reacción obrigou a suprimir
subxace na versión que del fan algúns dirixentes. Imos merguno vocabulario da esquerda), é incompatíbel coa emisión de menllarnos, xa que logo, para resgatar do naufraxio principios que
saxes ambiguas, e edulcoradas para captar simpatías persoais,
navegan á deriva.
nunca adhesións políticas. Á vista están as avaliacións gabancioQue outra cousa defende o Nacionalismo senón o direito a
sas de comentaristas nunca reverentes con nengunha alternativa
constituírse en Estado, sexa federado ou independente? Cando
soberanista. Louvanzas empezoñadas que o fabulista Iriarte ridifalamos de autodeterminación, a teoría política entende como
culizou nun dos seus apólogos. Coido que conto co apoio de Castal a faculdade dunha entidade territorial para escoller a orgatelao na miña interpretación e censura. Un dos treitos derradeinización política que máis lle conveña. A esta organización charos do Sempre en Galiza, comprobada por el a obstinación
mámoslle Estado. Sen el non existe ordenamento xurídico proteimosa dos españois, chega á conclusión de que imporemos resprio. Cando demandamos un maior
peito cando os galegos sexamos quen
autogoverno estamos pedindo por merde proclamar a nosa independencia.
cé autonómica o Estado que esta nos O descartábel para o
Antes que vivir de xeonllos derramenega e que por direito nos corresponmos a pinga de sangue irmandiño que
de. Vou omitir referirme a federacións nacionalismo é o Estado na
aínda levamos nas veas.
ou simulacros das mesmas que existen
O dilema para os nacionalistas
en países alén-mar, integradas por Es- súa configuración histórica
non está en escoller entre un Estado
tados, conceito este que por rubor alunitario –centralizado ou autonómigúns nacionalistas de aquí pretenden aínda vixente
co– e outro de estrutura federal. A
ocultar. Máis perto temos referentes
disxuntiva é a independencia ou a
máis acaídos dentro da Unión Europea. Na federación alemá esunión en pé de igualdade, fundamentada no poder constituínte
tán integrados dous lands que teñen a categoría de Estados lie soberano da nación galega. Recunco, para aclarar e simplifibres: o de Saxonia e o de Baviera (Freistaat Bayern). E despois
car a tese: o descartábel para o nacionalismo é o Estado na súa
ladra de raiba o integrismo español cando o Lendakari apresenconfiguración histórica aínda vixente. A exclusión da alternatita un proxecto de autogoverno menos ambicioso. Cousa curiosa
va independentista traduce –sobre todo cando se omiten matinuns integristas que tomaron como modelo constitucional a
zacións– unha mentalidade no mellor dos casos rexionalista.
Carta Fundamental de Bonn, e que Baviera non aprobou. TeñaEsta é a doutrina que prevaleceu, desde as Irmandades da famos en conta, ademais, que nos referimos a dous territorios inla, no movimento no que o nacionalismo actual está inserido.
dividualizados pola historia, non por caracteres nacionais, denSe alguén, con autoridade ou sen ela, opina de xeito diferente,
tro da federación xermana. Eu, nada xermanófilo, debo
o máis axeitado é devolvelo ao cursiño de novicio.
recoñecer que houbo menos problemas alí para independizarse
Por suposto que, por mor de non toldar a paz, se os galeideoloxicamente de Hitler que aquí de Franco.
gos aturamos vexames de reis, bispos, abades e caciques duQuede claro, pois, que sen Estado proprio pode existir narante séculos de dominio colonial, non perdemos aínda hoxe a
ción pero non soberanía, nin poder constituínte, nen ordenación
esperanza de poder amolecer as conciencias dese imperio de
política e xurídica particular dun territorio nacional. Direitos essecano erixido na meseta de Castela. Agardamos que prevaletes irrenunciábeis para unha organización nacionalista. Os que
za a razón e non as vísceras para construírmos un fogar que nos
asuminos o deber de substituírmos polo noso o ordenamento
reciba como irmáns e non como vasalos. Mentres tanto, como
alleo, sen violencia pero con orgullo e valentía, non podemos
medida preventiva, eu hai tempo que me teño declarado menagachar avergoñados conceitos e principios que o imperialismo
talmente independente. Estou disposto a seguir vivindo e mofulminou. Falemos entón da tan criminalizada independencia.
rrer nunha patria secuestrada, pero nunca aceitarei a man nen
Que conste que non é a opción prioritaria para min nin a maiorios símbolos dos seus secuestradores. Para eles, os españois, o
taria do nacionalismo galego no momento actual. Rexeitala,
seu himno con ritmo de pachanga. Mentres as outras nacións
mesmo así, é deixar mutilado o exercicio do direito de autodecantamos o noso, aquécelle mellor ao español un zapateado ou
terminación, que ten nesa alternativa unha das súas concremover o esqueleto por bulerías. Para eles a súa bobónica (percións. Se cadra, é a única vía de penetración que teñamos que
dón, borbónica) monarquía. O meu rei está no povo, que perabrir de persistir a obstinación mesetaria de Felipes e Borbóns.
tence á dinastía de Breogán.
Conclusión á que chegou xa o independentismo catalán, conTemos unha lingua, unha cultura, unha patria. Tamén devencido da incapacidade secular dos españois para comprender
bemos ter estilo propio cando emitimos xuízos sobre aconteceunha España diferente á que foi amamantada por Castela. Inmentos que, se obxectivamente os censuramos, as razóns subcomprensión que mantén no remol a muxica da violencia e que
xectivas son diferentes ás dos nosos adversarios. A autonomía
para dar fin ao fenómeno da loita armada só coñece o idioma da
empeza pola autonomía de pensamento. A vileza está na súa

Opinión

indignidade, e non por ser afronta ao Estado de direito. Nunca comprendín esta expresión case tautolóxica –Estado é dereito- até que
descubrín o substrato malicioso que en si encerra. Trata ela de sacralizar a lei como un deus ex machina imparcial, enviado do ceo
polo supremo criador. Como se non fose o produto duns intereses e
dunha ideoloxía, quer elaborada pola Cámara ou ditada polo Tirano. Para nós, o deus ex machina, o Estado de direito, é a Constitución que sempre usurpa a nosa soberanía nacional, totalmente incompatíbel co proxecto político que defendemos.
A que obedece entón a baixada de calzas do ideario político?
Supoño que será para compensar a capitulación coa gratitude das
urnas, arriscada aposta. Quen ten no poder o modelo orixinal resulta difícil que vaia trocalo por unha fotocopia de incerta fiabilidade.
Nada valen, ademais, os enfeites cando a dama carece de dote.

Mesmo no caso de resultar unha estratexia exitosa, sería substituír
a clientela tradicional por outra adventicia, cada vez máis esixente
na desmontaxe de escrúpulos ideolóxicos. Chegaríase así ao modelo Cartel Party, que os americanos exportan agora para Europa.
Reitero. O medre eleitoral está ligado ao incremento da conciencia nacionalista no noso povo. O conseguido por outra vía só
pode servir para quen unicamente atopa acougo onde está a mesa coas viandas colocadas.

BAUTISTA ÁLVAREZ

Cambios en Cuba
[ María Tereixa Paz Franco ]

A recente celebración de comicios para elixir as e os integrantes da Asemblea Nacional do Poder Popular de Cuba converteu máis unha vez a situación política e social desta nación no
centro de moitos debates dos creadores de opinión. Nese contexto convértese no único indicador para axuizar o nivel de democracia, de liberdade, de igualdade e benestar dunha sociedade a concorrencia ás eleccións en candidaturas configuradas en partidos
políticos ou non. Sería certamente pretensioso e mesmo irresponsábel neste breve espazo analizar e comparar con outros o
complexo sistema para a elección de deputadas e deputados en
Cuba, proceso que parte da celebración de asembleas populares
nos 169 concellos e nas 14 provincias que configuran o Estado,
nas que as candidaturas se elaboran a través das organizacións
sociais (de mulleres, traballadores, labregos, estudantes,...)
En troques, é pouco habitual que se tomen como indicadores
da situación social de Cuba os seus servizos públicos e a coberturas sociais das necesidades básicas da súa cidadanía. Na visita a unha escola de educación infantil e primaria no concello de
Cerro na Habana puidemos comprobar a calidade do sistema
educativo, non só pola súa universalidade, gratuidade e polo coidado da alimentación, senón polo grande esforzo na dotación de
medios materiais e tecnolóxicos, de tal xeito que os seus medios
audiovisuais e informáticos nada teñen que envexar a ningún
centro público do noso país.
Son tamén sorprendentes as altas prestacións de calquera
Policlínico Integral, asimilábel a un Centro de Saúde no noso sistema sanitario, no que existe un grande abano de especialidades, incluída a oftalmolóxica e odontolóxica universais, probas
diagnósticas, atención específica para a infancia e as mulleres
grávidas, programas preventivos, en definitiva unha clara aposta
pola sanidade pública como instrumento para conseguir a saúde
pública. Mais tiven a impresión de que a entrega, a paixón, o
compromiso co que os profesionais expoñen o funcionamento do
sistema, a súa implicación coas usuarias e usuarios, o orgullo co
que nos amosan as instalacións, de certo que non son alleos á
súa integración na vida da comunidade.
Logo disto, non sorprenden, que nun país considerado como
do terceiro mundo ou en vías de desenvolvemento, existan in-
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dicadores como un grao de alfabetización de 99,6%, unha mortalidade infantil de 5,8‰, ocupando a segunda mellor cifra do
continente americano, só mellorado por Canadá, cobertura médica e de enfermaría de familia a 99,1% da poboación, a realización de partos en institucións médicas en 99,9% dos casos e
unha esperanza de vida de 79 anos para as mulleres e 75,2 para os homes.
Malia o carácter igualitario dos servizos e prestacións públicas e a cobertura das necesidades básicas, hai elementos de
desigualdade que se fundamentan en que existen persoas que
teñen fontes de ingreso diferentes que lles permiten un mellor
nivel de vida. Son en xeral todas as persoas que teñen acceso
aos pesos convertíbeis, aquelas con traballos relacionados co turismo e cos visitantes, ou as que reciben ingresos procedentes
do exterior. Esta situación crea desigualdades e problemas sociais graves contra os que o Estado intenta loitar co impulso de
medidas para mellorar a situación do parque de vivendas e o acceso da cidadanía a esta, a mellora do transporte público que,
durante o período especial e aínda agora, chegou a constituír un
dos maiores problemas das e dos cubanos.
A percepción, nunha breve visita, é que as cubanas e os cubanos son conscientes tanto das vantaxes do seu sistema político como das súas debilidades, derivadas moitas delas das restricións impostas polo bloqueo dos EUA, e teñen a certeza de
que na actual conxuntura de América Latina, fundamentalmente
na súa alianza coa República Bolivariana de Venezuela, teñen
unha oportunidade de mellorar as súas condicións de vida no
plano económico e social. O reto é non desaproveitar, como ocorreu na época soviética, esta situación para diminuír a súa dependencia externa de alimentos, enerxía, tecnoloxía. En definitiva, para desenvolver a súa economía produtiva en función das
súas potencialidades.
Decida o que decidir o pobo cubano sobre o seu futuro, agardo que saiba protexer os seus dereitos e servizos sociais, e como
galega, como nacionalista, fago votos para que as cubanas e cubanos poidan manter un réxime baseado na súa soberanía nacional fronte ao imperialismo e para que sexan libres no seu propio país. O mesmo que desexo para o meu pobo.

Opinión

A historia que nos fai: 1975-1982
[ Lois Diéguez Vázquez ]

Os fillos e fillas das distintas xeracións van tecendo a Historia do
momento que lles toca vivir. As xeracións actuais son o produto do que
traballaron as anteriores. Aqueles e aquelas que fomos parte importante da Historia da nosa nación, da Historia tamén do nacionalismo, entre
os anos 1975 e 1982, comprobamos moitas veces que hai unha certa
inercia por parte dalgúns sectores dos distintos poderes políticos en que
a raíz primeira do intenso e custoso traballo se someta ao mando que
dictan as leis da asimilación, acomodación ou da pasividade nesta escura década que vai rematar. Por iso, lembramos agora que en 1975 se
creou unha Fronte política que se chamou AN-PG, e que esa Fronte aglutinou, até 1982, a maior parte do nacionalismo actuante, organizacións
e partidos e xentes que practicaban unha ideoloxía que intentaba conxugar o concepto de democracia co dereito real inherente ao colectivo:
o pobo galego, logo. Foi, pois, unha loita rexa que iniciou a ben xente,
sobre todo nova, no proxecto, e intentou que, despois da morte de Franco, Galiza aparecese como unha nación con ese dereito de autodeterminación que ninguén lle pode negar en termos puramente democráticos. Ao redor dela e de partidos como a UPG, o PSG ou o PGSD, naceron
outras plataformas (Mesa de Forzas Políticas Galegas, ou Consello de
Forzas Políticas Galegas) que fixeron presente ese dereito nos anos da
Reforma Política, cando o PSOE ou o PC pactaban xa sen rubor coas forzas franquistas que comezaban a formular os seus propios partidos para estaren presentes nesa nova etapa política. A gana de poder levounos a quitar dos seus vellos programas ese dereito democrático das
nacións sen Estado, e a AN-PG, na base máis directa da sociedade, e as

plataformas coas que traballou, inzaron por todo o país durante sete intenso anos bases programáticas e práctica mobilizadora de como se podía facer ruptura co réxime anterior se realmente se quería que o Estado mudase. Houbo voz, por tanto, propia. Proclamas e proxectos de
soberanía claros. E deuse a unión dos nacionalistas que a AN-PG coma
Fronte predicaba. A experiencia, unha vez que a Reforma Política dirixida polos partidos españois se mantivo e se consolidou, púxose tamén,
con grande vocación de servicio ao colectivo, á disposición dun futuro
que pedía no momento alternativas máis concretadas e adaptadas á situación, tanto a nivel de tácticas políticas como organizativas. Non a
respecto da estratexia política, pois esa, obviamente, non mudaba. E
así, coa esperanza de moita xente e con mentes tamén de corrixir o que
se erraba ou que xa non valía, como prolongación dunha etapa moi activa, naceu, por iniciativa da AN-PG, o BNG, amplo e participativo, que
recolleu a historia e puntos programáticos xa madurecidos pola práctica anterior. Non dá o espazo para afinar mellor o que se conta. Pero si
para deixar claro que antes do BNG houbo historia, que esa historia foi
herdada pola nova, mais tamén vella organización, e que non foi anónima, pois tivo nomes de homes e mulleres sen os cales non poderíamos
estar aquí, hoxe, a debater e a lembrar estes feitos importantísimos. Os
procesos transformadores danse polo traballo de quen intenta transgredir as regras vellas e criar outras novas que favorezan quen padece, non
quen goza do abuso ou contemporiza con el. Homenaxe, pois, a quen,
constantes e orgullosos, fixeron posíbel un período fundamental para a
nosa Historia. E que este non se nos borre (meigas fóra!).

Enerxía conxunta para o agro galego
[ Xurxo Álvarez Pérez ]

Coa chegada do nacionalismo ao Goberno galego, e ao acadar a
responsabilidade de sermos nós quen de dirixir as políticas que van
incidir no rural a través da Consellaría do Medio Rural, abriuse unha
expectativa no propio agro, entre os labregos e labregas, e noutros
sectores da poboación galega vinculados ou non á produción agraria.
As políticas realizadas polo PP e o PSOE no pasado promoveron un
desencanto, indefensión e abandono dos campesiños deste medio:
loita das cotas, reforestación, subvencionada das terras agrarias, etc.
Aquela situación colocaranos nunha situación de frustración e ao
mesmo tempo indefensión –desde o Goberno– perante os continuos
problemas do agro, así como unha negación sistemática por parte daqueles gobernantes para acadar calquera tipo de diálogo para buscar
posíbeis solucións aos problemas.
Nesta nova etapa onde o nacionalismo galego cogoberna (dato a
ter sempre en conta á hora de realizar análises políticas), no agro están a mudar certas cousas grazas ao tesón dos compañeiros e compañeiras que ostentan responsabilidades. Por citar algúns feitos: o recoñecemento formal por parte da Consellaría dos representantes dos
e das labregos (os sindicatos) como interlocutores válidos e directos
para discutir e resolver os distintos problemas, sendo ese foi un paso
importante na democratización do noso agro; os cambios acontecidos
nos Consellos Reguladores, onde se xogan moitos intereses económicos, traducíronse nunha presenza do nacionalismo sindical en ca-

da Consello; a mediación da Consellaría para acadar un contrato para as uvas foi básica; a posta en marcha do Banco de Terras para extensificar as explotacións para que estas sexan menos dependentes
de insumos; e, para min de grande importancia, o acceso das mulleres á cotitularidade das explotacións, recoñecendo así unha situación
existente e permitindo que elas podan ter dereito a entrar no réxime
da Seguridade Social, para acadaren, entre outras cousas, unha xubilación remunerada. Estes son algúns exemplos de gobernar ao servizo dun país, así como de cumprir o programa electoral do BNG.
É tamén a Consellaría a que sae na defensa dos sectores produtivos de Galiza, opóndose a reforma da OCM do viño, ou reivindicando un
reparto xusto da cota láctea. Pero o debate (ao meu entender), radica en
como artellamos todos estes cambios para que o nacionalismo tamén
avance no agro en correlación ao esforzo feito desde o traballo institucional. Os cambios vanse vendo e aceptando en menor ou maior medida, pero a ilusión que xerou (e xera) esta nova forma de facer política no
agro, está a ser aproveitado polo sindicato do PSOE.
Desde o BNG e o SLG temos nestes momentos que traballar conxuntamente para afianzar e aumentar a base do nacionalismo galego
no rural incorporando xente ao noso proxecto, aumentando a nosa base social, así como promovendo e participando nos debates das políticas destinadas ao rural. En definitiva, atopando puntos de encontro
e organizando o nacionalismo nun medio tan importante.
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A punto de pechar a edición do presente volume do
Terra e Tempo, recibimos o 21 de febreiro a nova da
desaparición física do noso compañeiro de
redacción e membro do Padroado da Fundación,
Luís Obelleiro Piñón. Con estes artigos de urxencia,
queremos honrar a súa figura e o seu traballo
político e intelectual.
(Reportaxe fotográfica: Xaquín Soliño)

LUÍS OBELLEIRO, O MELLOR
DO ESPÍRITO DUN POBO
Hai persoas que representan xenuinamente o mellor do espírito dun
pobo. Lois expresaba unha forma de ser galego que facía cavilar nunha
sociedade cunha evolución natural, sen graves condicionantes que a tollesen ou deformasen. Nado no seo dunha familia traballadora, o seu
acceso aos estudos universitarios non foi un trampolín para a desnacionalización, para a españolización. Só significou aproveitar información e
cultura que axudasen a dar conta de por que é Galiza como é, de cal foi
o seu verdadeiro pasado, e de que papel ocupamos e como podemos
cambiar. Lois permaneceu dentro dun elo que partiu do sentimento da
terra e da sociedade galega, para transcendelo no esforzo por sermos
conscientes dos nosos dereitos como pobo, no contexto xeral da Humanidade, e desde valores e análises internacionalistas. O marxismo era
nel unha ferramenta analítica, nunca unha suplantación ou anulación da
nación nin da imperiosa necesidade dun movemento nacionalista, xustamente para podermos desenvolver as potencialidades e lograr os obxectivos dunha emancipación das clases populares galegas. Eis por que
tivo claro que un marxismo abstracto e mimético só valía para posibilitar unha nova forma de colonización ou españolización que el estaba
disposto a combater por suicida. Foi natural que iniciase a súa militancia política na UPG, un partido caracterizado polo seu papel vertebrador
dun amplo movemento nacionalista que é o que Galiza necesita. Foi
exemplar a súa fidelidade ao ideario nacionalista en clave antiimperialista e aos instrumentos organizativos que o simbolizaban para el (a
UPG, en primeiro lugar, e o BNG, como casa común).
Esta natural consciencia galega e a avaliación das abstraccións
ideolóxicas desde a perspectiva de como se aplicaban na práctica dotouno dun olfacto especial para detectar posturas fraudulentas ou de
simple pose na actividade política. Desde moi novo, non se deixou engaiolar polos acenos teatrais nin pola mitificación. Atívose a xulgar polos feitos, a coherencia e o esforzo na construción dun movemento nacionalista galego que dese a batalla social para rectificar a historia.
Contribuíu, de forma determinante, a esta construción, que formaba parte del tamén como un tesouro emocional íntimo. Porque era home de
emocións e afecto, de amor, a unha causa política que implicaba máis
que consideracións ideolóxicas. Implicaba vivencia e identificación amorosa. Coido que contaxiou, co exemplo, esta identificación a súa dona
Meri e o seu fillo Xurxo, como axudou a que moitos a descubrisen, a comezar polos irmáns. Nunca foi escravizado polo ideoloxismo nin polo
sectarismo o que lle posibilitou unha grande capacidade de relación social e de contactos con persoas de todas as idades. Era un home fisicamente forte e vigoroso, pero comunicaba piedade e comprensión.
Unha das lembranzas para min máis agarimosas, comprensivas, dunha época fusca e conflitiva, é a compaña de Luís Obelleiro nas viaxes pola ironicamente denominada “Rota Ho Chi Minh”, itinerario Vigo-Santiago, collendo a desviación por Curtis, nos tres últimos anos do franquismo,
canción incluída (“Arrinca xa...”). A súa aparición en Cádiz en 1976, cando estaba desterrado en Puerto Real, para me visitar, é outra das lembranzas significativas da miña vida. Foi un bo amigo, un compañeiro. Seguramente, moitas persoas terán, como min, moitos motivos, tanto na
orde persoal e íntima, como na social e política, para botalo en falta...
FRANCISCO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
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Bieito Alonso –autor do artigo da páxina dereita–, Luís Obelleiro, Francisco
Carballo, Anselmo López e Cesáreo Sánchez Iglesias na presentación do libro
de Historia Xeral de Galicia, onde Luís participaba como coautor

Luís Obelleiro, rodeado dos compañeiros do BNG, nunha manifestación en
defensa de Pontevedra e a súa comarca

Executiva Nacional do BNG na praza da Quintana, o Día da Patria Galega de
2006. Luís Obelleiro ocupábase da Secretaría de Organización

Mesa presidencial da Conferencia Nacional da UPG celebrada o 12 de agosto de
2006. Luis Obelleiro facía parte do Secretariado Político do Comité Central da UPG

LUÍS OBELLEIRO, NA MEMORIA

Acto de presentación do libro As escolas de fundación en Galiza, da autoría de
Luís Obelleiro –presente no acto–, celebrado en Pontevedra en novembro de 2007

Francisco Rodríguez, Secretario Xeral da UPG e membro da Executiva do BNG,
intervindo no acto de homenaxe celebrado o 22 de febreiro en Soutomaior

Intervención de Bautista Álvarez, Presidente da UPG e da Fundación editora
deste revista, no acto de homenaxe

Suso Seixo, Rafael Iglesias, Francisco Rodríguez e Bieito Lobeira portan
o cadaleito no acto de homenaxe en Soutomaior

Eu escoitei falar de Luís moito antes de coñecelo persoalmente.
Daquela, contra finais dos anos setenta, eu era un militante nacionalista moi novo e o País era un microcosmos de conflitos e tensións que
nós apreixabamos de xeito moi disperso. Non sei se era unha folga en
Pontesa ou algunha mobilización dos traballadores do mar, pero si lembro que, como outros e outras daquel tempo, o seu nome tiña un certo
fulgor mítico. Eses eran os leaders de entón, rapaces afoutos e destemidos. Nin siquera o vin en Arcade, cando aquel primeiro Congreso fanado da UPG, tampouco o vin na Cultural de Vigo, apurando as sesións
que nos roubaran na súa terra. Seica estaba a servir El Rei.
Cos anos souben dos seus primeiros contactos en Vigo, co nacionalismo recuperado, de xentes que foron alicerces nos que se fundou
o Sindicato Obreiro Galego (SOG), a Intersindical Nacional Galega
(ING), e os Estudantes Revolucionarios Galegos (ERGA); da súa estadía nos Xesuítas e de como coñeceu aos irmáns Suárez Canal e a un
rapaz loiro e introvertido co que batería en Compostela en pouco tempo, Xaquín Méndez Anta. Souben que no ano 74 acordou integrarse
na UPG e que, dende entón, preocupouse por ver a Nación cos ollos
do pobo. Porque a loita dun só era meritoria pero a xeira colectiva era
imprescindible. E semelloume que me falaba do mar, do seu mar de
Arcade que era infeliz coa desfeita anunciada, da aventura de rapaces a facer de homes entre proletariado da cerámica, de asambleas
con veciños, e veciñas, para esixir servizos, menos impostos e participación democrática, e aseguroume que o pobo que el vira non era
xente covarde, aniquilada ou derrotada, que eran persoas sentidas,
orgullosas e decentes. E que o tempo, e o esforzo de tantos e tantas,
había traer un futuro “ceibe e popular”. Comprendino ben, porque el
traía dos días pasados a súa faciana de dirixente social e sindical, de
estudiante que aprendía do seu pobo, de patriota de razón e corazón.
Dei con el a finais dos anos oitenta. Eu vivía en Tui e viña de pasar a miña propia turbulencia política. El estaba alí a dar aulas e aínda non se inclinara de vez pola súa paixón política. Nin siquera ter
estado na fundación do BNG o tiña privado daquela hibridación da
que gostaba entre a docencia, a academia e o seu labor partidario.
Dende entón estivemos xuntos en moitos proxectos. Con el, e con
Anselmo, e con Carballo, e con outros que agora non lembro, reparamos no furado que esvaía a nosa memoria colectiva e adicámonos,
con toda a honestidade, a botar paletadas de conciencia. Del aprendín que a claridade ideolóxica non fana proxectos se hai rigor e autenticidade por tras dela e que o saber ou é un patrimonio de todos
e de todas ou fica tolleito. E que os anteollos, de precisalos, sempre
deben ter unha gradación do País, para non ver miraxes nin fantasmas. De aí saíu a Historia de Galicia, herdeira por vocación daquela
histórica editada pola Fronte Cultural da ANPG, os libros de texto
arraizados nunha perspectiva nacional, e unha historia infantil da
que sempre nos gabamos como coautores, porque ao cabo esa é a
que máis ilusión desata nos seus lectores. Logo, reclamouno o BNG.
Minto se dixera que o tentamos para que ficase canda nós, pero era
o seu devezo máis intenso. Traballar, en colectivo, para a Nación. Dotala dunha organización sólida e poderosa. Adicoulle moito esforzo,
e moita intelixencia, e non sempre foi recoñecido nese labor. Porque
o fixo dende a conciencia de que o obxectivo final é o que importa e
que o agasallo persoal sempre pode agardar mellor ocasión.
Porque tiña a determinación dos que aprenderon por sí, aínda tivo
tempo para emprestarlle algo á academia. E fixo a súa tese de doutoramento. Sobre escolas, emigrantes e pobo. O País nuns centos de follas. E, co último alento na gorxa, deu cabo do seu proxecto derradeiro,
un volume coa historia da alfabetización e das achegas dos exilados
económicos que o reconciliaba con aquela vocación arrincada: ensinar
e aconsellar. O outro día fun a Soutomaior e vino tranquilo, sereo, rodeado do moito pobo que foi saudalo. Era o final dos días pero eu souben que estaba alí, a sorrir, agardando aquel día no que todos e todas,
os de aquí e de acolá vexamos por fin a Alba de Groria que nos prometeu o rianxeiro. Foi un pracer, amigo.
BIEITO ALONSO FERNÁNDEZ
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Entrevista

Teresa
Vilar Chao
Lembranza
dun fogar
nacionalista
LOIS DIÉGUEZ
XOÁN CARLOS GARRIDO

Acolleunos nunha casa chea de historia que aínda garda no ambiente a presenza de
ilustres visitantes como Cabanillas ou Otero Pedrayo, comensais na vaixela de
Sargadelos da súa primeira etapa, cando traballaba nesta empresa de médico un
devanceiro que tamén se destacou –como sinala unha distinción da raíña Isabel II–
por ir axudar a loitar contra o cólera en Barcelona. Unha casa chea de lembranzas e
pequenos detalles que van desde a caixa de bombóns coa bandeira galega pintada
con que agasallou Castelao a nosa protagonista, até os numerosos cadros de artistas
galegos entre os que destaca –por suposto– os do irmán, Xosé Ramón, mesmo na
parede da cociña onde se retrata a Margarita Gotier, a dama das camelias, para
encabuxamento do pai, que tivo que resignarse diante da resposta de que tamén
Miguel Anxo pintaba nas paredes (Capela Sextina). Teresa, como moitas mulleres de
familias galeguistas, quedaron nun segundo plano polas circunstancias históricas que
as relegou a acompañaren quen tivo responsabilidades políticas transcendentais na
evolución da conciencia do país. Mais o seu apoio e colaboración foron fundamentais
entón e a súa testemuña vital é imprescindíbel hoxe para comprender a personalidade
e pensamento das figuras máis relevantes da historia do nacionalismo.
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—A familia Vilar Ponte ten as súas
orixes en Viveiro, desembocando a
súa traxectoria vital na Coruña
Meu pai non coñeceu a súa nai e vivíamos cunha tía avoa, até que ela morreu non quixo deixar Viveiro, mais
sempre tivo ilusión por vir á Coruña.
E aquí na Coruña morreu meu paie
meus irmáns. As raíces dos Vilar
Ponte estaban en Viveiro: alí o bisavó
fora médico na fábrica de Sargadelos,
e de aí a louza que teño na casa da
primeira etapa. Miña nai aínda que
era oriúnda de preto de Ortigueira o
seu pai a levara para Cuba onde era
fabricantes de puros. Alí se educaron
e foi a mocidade dela e das súas irmás. E alí foi onde Antón, o meu tío,
coñeceu a Micaela, unha das irmás de
Teresa, a miña nai. Cando meu avó
materno se arruinou e veu para Galiza xunto coas súas fillas, Antón veu
detrás e ao pouco casou con Micaela
e viñeron vivir á Coruña. Meu pai que
viña pasar temporadas á casa do irmán coñeceu aquí a súa cuñada, Teresa, coa que finalmente casaría.
—Dise que a razón pola que Antón
Vilar Ponte no 1908 foi para Cuba
puido ser de tipo económico
Non, o que pasa é que era un aventureiro e un bohemio. El era farmacéutico e tiña unha farmacia en Foz,
mais deixou todo e foise. Eran de familia podente, tanto que meu pai non
obtivo o título de Filosofía e Letras
até que logo do 36 o precisou porque
nos quitaron todo, por roxos, mentres non o necesitaba. Meu pai quixo
estudar en Madrid e meu avó pagoulle os estudos até que quixo. Alí estivo con Americo Castro e coa xente
que daquela lle podía achegar cousas
facendo amizades de moita sona. Así
adquiriu unha cultura elevadísima.
—E de onde lle viría esa identificación co nacionalismo
Naceu neles porque me parece que polo avó non é. E por outra parte, tampouco o entendo porque, sendo como
eran “señoritos de pueblo” e unha xente… “bien”, de boa categoría social, etc.
… Non podo saber como xurdiu a idea
galeguista que tiñan porque era un

pouco pensar en contra do que eles
eran. Parece ser que o da idea das “Irmandades da Fala” foi meu pai e que
Antón a recolleu e a divulgou porque
eran dous en un, levábanse moi ben.
—E cal era o ambiente familiar no
que se desenvolveu a súa infancia
no Viveiro politizado no que seu pai
mesmo chegou a ser alcalde. Que
recordos de nena ten da vida partidaria do seu pai
Pola casa viña moita xente. Recordo a
Castelao. Aí aínda teño unha caixiña
coa bandeira de Galiza que me levou
Castelao chea de bombóns en forma
de cuncha de peregrinos. Recordo detalles destes porque eu era moi pequena. O único que lembro da política daquela é a campaña de García
Atadell contra meu pai. Un militante
do PSOE que non sei por qué lle tiña
tanta manía ao meu pai. Mais eu recordo como sublevaba as mulleres da
fábrica de Celeiro para que viñesen a
insultarnos. Recordo porque me berraban: aparta da galería!!! Elas púñanse enfronte e berraban: “Prepárate Villar Ponte que mañana vas a
morir!” e entón pintaban no chan unha sepultura. Aquel García Atadell casou cunha monxa do colexio meu, ela
escapou, tirou os hábitos no patio e
saíu por alí. Cando chegamos ao outro día dicíamos: “mira, se marchó la
madre natividad, escapó,… con
quien, con un socialista”. El era o que
presidía as manifestacións para insultar o meu pai, incluso houbo un tiro
que ía dirixido ao meu pai e que se
puxo diante un galeguista admirador

Teresa Vilar Chao nun momento da entrevista con
Lois Diéguez

Recordatorio da primeira comuñón de Teresa
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Teresa de xeonllos nunha foto escolar

Fotos dos pais, Ramón Vilar e Teresa Chao
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seu que logo morrería de pulmón como consecuencia disto. Este García
Atadell creo que era un desvergonzado tan grande que logo o perseguiron
tamén os seus.
—E logo durante o levantamento
franquista?
Foi terríbel. Alí houbo moitos paseos, lembro o de aduanas. Eu pasei
moito medo de que calquera noite
viñeran a buscalo. En Viveiro os que
o salvaron foron os curas. Polo visto,
tanto o Padre de Santa María como o
de San Francisco foron a pedir por el
e entón non o tocaron. O único que
lle fixeron foi expulsalo do casino.
El estivo na casa e tiña amizades que
logo foron altos cargos da Falanxe
como un tal Labarta. Diso si que me
lembro, porque viña vestido de falanxista e meu pai chamáballe a
atención: “Es que no sé como no tienes vergüenza de venir a mi casa
vestido así.”.
—Á fin quixo vir para Coruña. Por
que A Coruña?
E que alí non vivía. Veu e sacou o título, que non o tiña porque non o
precisaba porque para el o que quería
era escribir e estudar. Mais aquí tivo
que buscar traballo de profesor, e para iso tivo que obter o título que xa
aparece concedido por Franco. El
quería vir para a Coruña porque aquí
estaba a Academia, estaba Sebastián
Martínez-Risco, e unha irmá da miña
nai que vivía aquí preto.
—E tivo problemas pola súa condición de galeguista, foi perseguido
polas súas ideas

El aquí non se metía en nada, pero si
que á fin é certo que un grupo de falanxistas lle deu unha malleira que o
mataron, ou cando menos fixo que ao
pouco morrera. Aí na praza de Pontevedra. Un día viña –porque o pobriño
non tiña cartos nin para ter unha radio tiña que ir a un bar, alí dos Olmos,
a escoitala– e cando pasaba pola praza de Pontevedra un grupo de desalmados lle deu unha malleira que nese
día non morreu pero que axudou a
que aos cinco días falecera. Eu funlle
abrir a porta e díxome: “Teresiña no
vengo borracho…” Porque non se tiña
en pé, mareábase… Eu xa me din
conta de que algo lle pasaba. Entón
foi para a cama e veu o médico e este
xa nos dixo: “le dieron una paliza soberana, está baldado” E tan baldado
que morreu… Aínda non sei se viviran os que lle deron a tunda, nin quero sabelo, claro.
—E a familia sufriu tamén represalias?
Claro, represalias sufrímolas todos.
Eu lémbrome o medo que pasaba de
noite que o viñeran a buscar. Aquelas
noites en vela. Eu todos os días pensaba, “meu Deus se veñen hoxe”. Vivía con esa angustia. As monxas do
Hospital que había ao lado ofrecérannos deixar unha xanela aberta que
daba á nosa casa para poder escapar
se viñan a por el. Meu irmá dicíame,
hai que ter coidado, que se veñen a
por papa temos que axudar a que poida marchar para o hospital. Á fin non
viñeron por el. Agora, iso si, quitáronlle todo. Quitáronnos todo. Eu
acórdome que meu pai era… un señorito rico. Eu recordo –eu era unha
nena pequena– que tiñamos unhas
láminas cuns cupóns, que recortaba
miña madriña, ao outro día ía ao banco e traía os cartos.
—E no caso dos fillos de Antón? Como non puideron tomar represalias
contra represaliar o pai, tomáronas
contra os fillos
Claro, aplicáronlle a lei de responsabilidades políticas. Deixáronos na
rúa. A filla morreu porque estaba tuberculosa, mais o fillo, grazas a que
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se meteu no fútbol, e saíu adiante
así. Non é que Antón tivese moitos
cartos, mais os que tiña quitáronllos. As accións do Banco de España, por exemplo, quedáronselle con
elas. Eles eran rapaces e tiveron que
pagar a multa. Tonecho andaba
sempre coa multa. Eu xulgo a Franco como o monstro máis grande que
houbo na terra. Falan de Hitler e de
Mussolini, este era peor… co amparo dos curas.
—Como eran Antón e Ramón, en
que se diferenciaban e que tiñan en
común
Fisicamente eran diferentes: “Eslombado, feo, pálido como un vello
sancristán/ de galego fai pregón/ tamén son galegas/ a cobra e o tabeirón” Dicía Lugrís Freire de Antón.
De personalidade eran moi parecidos, sempre andaban de bo humor.
E de carácter eran moi acomodados.
Por exemplo, a miña tía avoa facía
rezar o rosario a todo o mundo. A
meu tío que era pouco relixioso, dicíalle “Antonio, hay que rezar el rosario”, e el dicíalle que non lle dicía
que non, pero botábase no sofá a
descansar e contestaba as pregarias
en galego, e ela enfadábase: “Antonio reza bien”. “Y luego está mal rezado en gallego”, “Déjate de burradas —dicíalle ela— reza en
cristiano”. “No es cristiano rezar en
gallego”… Os diálogos coa tía avoa
eran así. Meu pai tiña por nos, sobre
todo por min, unha adoración que
non era corrente. Lémbrome que
me dixo a respecto das eleccións:
“Como estás tan metida na igrexa,
por min vota a quen che pareza”….
E eu díxenlle: “como podes crer que
eu vou pensar distinto de ti”. E así
foi, eu seguín , a pesar de todo, pensando coma el.
—E ao final que amizades viñan pola casa a falar con el?
Sebastián Martínez-Risco moito. Otero Pedrayo escribíase moito con el, e
mesmo despois de morrer papá viña
visitármonos. Cabanillas tamén comeu na casa. E con quen me tratei
moito foi con Ben-Cho-Shey.

—Con todo, a recuperación parece
un pouco tardía. Logo da morte de
Ramón, quen foron os primeiros
que trataron de recuperar a súa
obra? O grupo da editorial Galaxia
non se puxo en contacto con vostedes?
Eu de Galaxia prefiro non falar. Comigo e con meu irmá portáronse
moi mal. Porque a esta casa veu Ramón Piñeiro e García Sabell e as
cousas que me levaron foi sen o
meu permiso. E todo foi roubado,
dígoo así, e dígoo diante de quen sexa, foi roubado. E así llo dixen ao
propio García Sabell á cara e a Piñeiro chameino un día por teléfono e
tamén llo dixen.
—Ramón seguiu escribindo e investigando?
El traballaba na casa, eu lembro de
meu pai aquí no seu despacho sempre escribindo. Todos eses traballos
están agora no Parlamento, eu na
casa xa non teño nada. Entreguei
todo para que estea á disposición de
quen queira estudar as cousas galegas. Eu creo que é de xustiza o traballo de estudo que está a facer xente como Pilar García Negro e outros
para recuperar a obra de meu pai
porque Galiza lles debe moito. O outro día dicíame unha señora: “Tu
hermano no es conocido, pero tu
padre hasta está en los libros”. Pois
si, eu creo que deben estar nos libros, eu como filla non son quen de
dicilo, mais para min é importante
que a mocidade de agora coñeza o
que se fixo ■

Necrolóxica de Antón relizada pola Mocidade
Galeguista de Celanova

Teresa amosando o recordatorio da súa comuñón
deseñado por Camilo Díaz Valiño
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OS ORZAMENTOS
XERAIS DO ESTADO 2008
Os investimentos na Galiza
Concentración sindical diante da Delegación do
goberno central na Coruña

Analizaremos os investimentos na Galiza
contidos no Proxecto de Lei dos Orzamentos
Xerais do Estado (OXE) para o ano 2008 –no
momento de redactarse este artigo, en trámite de
aprobación– desde unha perspectiva e análise

XOSÉ DÍAZ DÍAZ
Economista. Autor de múltiplos
traballos sobre o sector naval,

xeral dos mesmos. Porén, a ninguén se lle
escapa que estes orzamentos son os últimos da
presente lexislatura e, por tanto, están moi

o mercado de traballo e de
pensións, o sector enerxético e
perspectivas financeiras

condicionados pola presenza das vindeiras
eleccións xerais.
CUESTIÓNS XERAIS. A concreta conxuntura política, pouco antes da presentación do proxecto de lei orzamentario de 2008, levou a un acordo sobre
o cupo vasco para o vindeiro quinquenio, ou a unha revisión do significado
concreto da aplicación da Disposición
adicional 3ª do Estatut, relatva aos investimentos en infraestrutura, tal como se facía explícito nos orzamentos
de 2007. Todo iso, após a convulsa situación padecida por Cataluña por fa-
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llos de xestión en infraestruturas enerxéticas e de transporte, o que podería
penalizar os posíbeis apoios ao goberno central, coas consecuencias derivadas para a súa continuación en condicións normais até se producir a nova
convocatoria electoral. Revisión metodolóxica non concretada, como se debería facer en virtude do tan reiterado
principio de transparencia, no novo
proxecto de lei para 2008, e con maior
razón se como parece, é máis o ruído

Economía

TÁBOA 1: RESULT. NEGOCIACIÓN DO INVESTIMENTO TERRITORIALIZADO
CCAA

Δ M€

P. Lei

Lei

471.19

477.70

6.51

Cataluña

2956.97

2957.74

0.77

GALIZA

1690.32

1754.63

64.31

Andalucía

3588.36

3592.68

4.32

Asturias

933.36

928.94

-4.42

Cantabria

391.56

404.56

13.00

A Rioxa

184.17

187.33

3.16

Murcia

735.11

754.44

19.33

C. Valenciana

1871.68

1876.67

4.99

Aragón

1021.72

1053.30

31.58

Castela – A Mancha

1201.75

1190.22

-11.53

Canarias

545.21

549.69

4.48

Navarra

137.18

140.51

3.33

Estremadura

588.26

628.53

40.27

Baleares

211.59

217.70

6.11

Madrid

2602.91

2613.93

11.02

Castela e León

1873.48

1884.37

10.89

Ceuta

68.62

68.69

0.07

Melilla

55.53

58.51

2.98

TOTAL

21128.97

21340.14

211.17

País Vasco

que noces. Revisión, en troques, que fai
presente a diferenza cualitativa nas relacións en pé de igualdade co goberno
central, ou cando menos a vontade política diso que manifesta o goberno catalá, e vasco, en comparación cos das
outras Comunidades Autónomas. E
neste contexto electoral, parecido pode
expresarse a respecto do cumprimento
das diferentes disposicións sobre investimentos nos casos andaluz, aragonés e balear. En calquera caso, resulta
evidente que feitos como os sinalados,
e outros de índole electoral, determinan esencialmente a distribución territorial dos investimentos que presenta
o proxecto de orzamentos para 2008.
No entanto, esta conxuntura política tivo tamén como consecuencia directa específica un acrecentamento do
peso político do nacionalismo galego
no Estado1, que se vai traducir no feito
de os investimentos do Estado na Galiza en 2008, tanto en cantidade como
calidade, estaren moi condicionados
por esta circunstancia. O que resulta
da maior importancia tendo en conta,
xunto coas complicadas circunstancias
políticas presentes a nivel estatal, a
evidencia do noso país estar orfo na
súa defensa, non só polos gobernos
anteriores, senón que a parte PSOE do
actual vén a xogar este mesmo papel
con absoluto descaro. Esta “utilidade”
do BNG como exclusivo defensor dos
intereses galegos faise máis patente no
concreto orzamentario, malia a actitude dos “medios de comunicación galegos”, algo matizada nesta ocasión fronte ao evidente, polo que un obxectivo
político da maior relevancia cara ao futuro debería ser intentar convencer da
necesidade de facer que esta importancia política nacionalista, presente de
maneira estritamente conxuntural, se
poida traducir en máis permanente, o
que unicamente se pode lograr contando o BNG cun grupo parlamentar propio no Congreso, ou polo menos, incrementando a súa presenza actual.
Recordemos que o BNG deu a súa
aprobación aos orzamentos estatais
dos exercicios de 2006 e 2007. O que
parece ser moito menos coñecido, co-
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mo merecería, dada a predominancia
da redución da política a espectáculo
permanente e das dificultades comunicativas do BNG, son os resultados concretos e as consecuencias disto para o
país, tanto polo incremento nos investimentos, canto se tratar en grande
parte, da súa aplicación a proxectos de
moita relevancia económica que, a non
ser por isto, padecerían atrasos na súa
execución moito máis elevados do que
vén sendo o comportamento normal
do goberno central coa Galiza, aínda
sendo esta unha materia na que queda
ben marxe para avanzar, e tamén, por
iso, a importancia dunha maior presenza parlamentar no Congreso. Por
exemplo, en termos cuantitativos, e só
referido ao ámbito dos investimentos
reais, os resultados da negociación directa do BNG co goberno central nos
orzamentos de 2007 podémolos reflectir por medio da Táboa 1.
Como vemos na mesma, na fase
de aprobación orzamentaria –paso de
proxecto de lei a le– Galiza foi con
2007 terra e tempo 13
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TÁBOA 2
ESTADO
CRÉDITOS INICIAIS
Organismo

GALIZA
2008

2007
M€

M€

1. ESTADO (*)

9956.3

10561.4

33.2

OO. Autónomos

2555.9

2640.4

Outros OO Públicos

310.1

Seguranza Social

2008

2007
M€

M€

%

6.1

717.7

724.9

37.3

1.0

8.3

3.3

163.2

144.7

7.4

-11.3

328.2

1.0

5.8

4.5

8.9

0.5

97.8

509.2

510.1

1.6

0.2

29.9

29.6

1.5

-1.0

2. OXE CONSOLID.

13331.5

14040.1

44.2

5.3

915.3

908.2

46.8

-0.8

3. S.P. EMPRESARIAL

15266.4

17727.1

55.8

16.1

839.4

1034.1

53.2

23.2

4. S.P.C. [2 + 3]

28629.7

31767.3

100.0

11.0

1754.6

1942.3

100.0

10.7

%

Δ%

Δ%

(*) Órganos Constitucionais + Seccións Orgánicas (Ministerios) + Seccións non orgánicas

moita diferenza a principal beneficiada de todas as Comunidades e Cidades Autónomas, obtendo o meirande
incremento en termos absolutos
(64,3 M ), que supuxo case a terceira
parte do incremento total no investimento estatal territorializado e, malia
as simples aparencias, moi por riba
dos resultados obtidos por cataláns e
vascos, por considerar dous casos relevantes que parecen estar a cotío na
mente de case todos.
Dito isto, froito do traballo exclusivo do BNG no Congreso, parece necesario que o actual goberno galego
pase das palabras aos feitos, pese ás
tremendas dificultades obxectivas por
mor da predominancia do PSOE no
mesmo e polo control deste Partido
nas áreas chave relacionadas con este
ámbito. Levar a cabo unha definición
e programación seria das necesidades
a medio e longo prazo das infraestruturas físicas, tecnolóxicas e sociais de
financiamento estatal, exixindo a través da negociación pertinente, vis à
vis, as dotacións anuais necesarias e o
cumprimento dos prazos definidos,
tanto máis se a aprobación do novo
Estatuto permanece na máis completa
indefinición polo momento.
E en relación con isto último, os
feitos veñen acreditar o disparate que
supón a moda –que non queda máis remedio do que seguir — ter convertido
os novos Estatutos, na vez de “constitucións” que amplíen as capacidades de
goberno para avanzar na soberanía,
que definan os dereitos e deberes dos
cidadáns afectados, a definición das
14 terra e tempo 2007

súas institucións básicas, as competencias exclusivas, compartidas ou de xestión, … –como acontecía anteriormente, por moi limitado que foran as súas
pretensións– en simples “cartas” de reivindicación de investimentos por un
prazo máis ou menos longo, o que podería e debería realizarse a través doutros procedementos. De feito, incluso
no caso do Estatut, isto parece estar
ocupando un primeiro plano, como
anulando o contido substancial, propiamente político do mesmo, xa ben limitado no seu paso polo Congreso. E
non mencionemos o que pode acontecer se actúa, tal como pretenden algúns, a nova peneira do Tribunal Constitucional, hoxe en guerra aberta declarada pola súa composición concreta,
afectando ao que quedou, e mesmo a
este aspecto da inclusión dos investimentos do Estado en Cataluña. O que
se produciría nada menos após o pobo
catalá telo referendado, poñéndonos
en evidencia o significado real da soberanía catalá para tan insigne Tribunal, e
para outros. As consecuencias políticas
de todo isto –a imposición sen contemplacións do “Estado de Dereito” español vixente– son evidentes.
OS INVESTIMENTOS DO ESTADO
NA GALIZA EN 2008. A actuación
investidora do Sector Público Central
(Ministerios, Organismos Autónomos, outros Organismos Públicos,
Seguranza Social e Sector Público Empresarial) no conxunto do Estado e
na Galiza, podémola resumir como se
indica na táboa 2.
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❚ Como vemos o axente investidor
máis importante, tanto no conxunto do Estado como na Galiza, é
o Sector Público Empresarial
(SPE), cuxa actuación na Galiza
vén a significar 53,2% dos investimentos totais a realizar polo Sector Público Central (SPC), mentres
que os orzamentos consolidados
(Estado, Organismos Autónomos,
Outros Organismos Públicos e a
Seguranza Social) realizan na Galiza os 46,8% restante. Os investimentos do Estado propiamente tal
só significan 37,3% do total a realizar polo Sector Público Central
ou Estatal na Galiza. É moi importante, xa que logo, ter ben presente cando falamos de investimentos a que axente ou ámbito
investidor estamos a nos referir,
tanto por hixiene mental propia
como, máis importante, para frear
o sen número de manipulacións
que se poden realizar cando un
contempla unha parte específica
dos investimentos e non a totalidade dos mesmos. Por tanto, nós,
en xeral, referirémonos sempre
aos investimentos totais do Sector
Público Central, que é o que conta,
e nin tan sequera aos totais do
Sector Público Central territorializados, outra trécola de moito proveito para o goberno central e para o PSOE galego, no que logo
abondaremos.
Xa noutros informes referímonos
ás circunstancias específicas que
conduciron a este desprazamento
dos investimentos desde o Sector
Público Administrativo ou ámbito
consolidado, ao Sector Público Empresarial, para desta maneira presentar un déficit ou superávit público que nada ten a ver coa realidade,
todo iso feito co consentimento da
nunca suficientemente ben ponderada Unión Europea, sobre todo para impulsar a participación crecente
e os beneficios do sector privado no
negocio das obras públicas, encuberta so o eufemismo da colaboración público-privada.

❚ Canto ao medre en relación co ano
anterior, 2007, no caso galego comprobamos un comportamento bastante diferenciado do que acontece
no ámbito estatal. Vemos que os
investimentos a realizar polo Sector Público Empresarial (sociedades, entes públicos e fundacións)
experimentan un crecemento previsto de 23,2% fronte á diminución
no ámbito do Orzamento Consolidado (-0,8%). Como resultado, os
investimentos do Sector Público
Central na Galiza experimentan un
crecemento de 10,7%, lixeiramente
inferior á media estatal (11,0%). E
como consecuencia derivada, obtemos que o peso dos investimentos
do SPC en Galiza permanece case
inalterado respecto do ano anterior
(6,1% dos investimentos a nivel estatal). É dicir, Galiza, malia o incremento experimentado en termos
absolutos (M€), continua a recibir
a mesma fracción da torta investidora estatal.
❚ Pero isto non é todo. Unha análise
máis fonda dos investimentos realizados polo Sector Público Empresarial móstranos que neste exercicio se inclúe como investimento
non rexionalizado da Sociedade Estatal de Infraestruturas de Transporte (SEITTSA) a débeda correspondente por investimentos
realizados antes do 31/12/2007,
que propiamente, deberiamos eliminar (ver logo o apartado de Infraestruturas). O volume deste investimento é o que sigue:

Mobilización a prol do arranxo dunha estrada.
O amaño e realización das infraestruturas é
fundamental para o desenvolvemento, a
seguridade e a calidade de vida do pobo
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Liña Ourense-Santiago

28,9

Resto Rede do Estado

215.5

Total

224.4 M€

Se corriximos as cifras do cadro anterior, obteriamos como investimento real:
Estado Δ %
Sector público empresarial
Sector público central

17482.7 14.2
31522 10.1

Ademais do diñeiro é fundamental intervir sobre
o deseño da xestión deses cartos para que sexa
axeitado á nosa realidade e non cause os
estragos que estamos vendo nalgúns trazados
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O que supón unha modificación
cuantitativa no ámbito estatal que
levaría a que a participación galega
sobre os investimentos reais fose
de 6,2%. E tamén a que o incremento galego sobre o ano anterior, de
10,7%, fose agora superior á media
estatal.
❚ Máis importante da perspectiva da
nosa Nación é a circunstancia obvia
de, ao comparar dous orzamentos
dados, estes sexan homoxéneos en
contido, para que a súa comparanza
teña algún significado real e non
tramposo ou trapalleiro. Vemos que
os investimentos na Galiza en 2008
son 187,7 M€ superiores aos do
exercicio 2007. A pregunta é a seguinte: é real este incremento absoluto? A cuestión a debate prodúcese
no ámbito do Sector Público Empresarial que, como sabemos, está
composto por unha morea de Sociedades e Fundacións públicas. Resulta obvio que, se nos investimentos
a realizar na Galiza nos dous anos a
comparar non se inclúen as mesmas sociedades, a comparanza é
fraudulenta. E o mesmo acontece se
nunha Sociedade dada se inclúen
en 2008 actuacións que xa operaban no ano anterior mais que non
se incluíran. En concreto, neste
exercicio de 2008 podemos comprobar que nos investimentos da
SEPI na Galiza se inclúen 55,2 M€
como achega da SEPIDES (SEPI
Desarrollo Industrial), filial da SEPI,
para a sociedade limitada “Socieda-

de Empresarial do Atlántico”, creada na Galiza en 2003, coa participación de 15% da Xunta (IGVS) e de
85% de SEPIDES, tendo como finalidade a realización de 20 novos
parques empresariais. Actuacións
que tiñan previsto o seu remate no
ano 2007 e que, a estas alturas do
tempo por, entre outras cousas, a
desidia do goberno galego, non estarán executados como pouco alén
de 2011. Por tanto, o investimento
da SEPI na Galiza en 2007 non incluía esta actuación, aínda que nos
orzamentos de 2008 podemos ver
como o investimento previsto en
2007 é de 43,2 M€. Xa que os investimentos totais deste ano, de
1754,6 M€, non contemplaban este investimento, en condicións homoxéneas, tampouco se debería
contemplar en 2008, resultando
que do incremento que presentan
de 187,7 M€ só 132,5 M€ son
reais, o que naturalmente, deteriora a posición galega. Quer dicir que,
en termos homoxéneos, o proxecto de lei dos orzamentos do Estado
para 2008 presenta un investimento total de 1942,3-55,2=1887,1
M€. Por tanto, hai que ter ben presente esta circunstancia no trámite
de aprobación dos orzamentos, por
canto as cifras do acordo anunciado polo BNG, a cifra simbólica de
2000 M€ ou uns 333.000 millóns
das vellas pesetas, se estimaban en
condicións homoxéneas. Porén, do
punto de vista normal, resulta positiva a inclusión destas actuacións, tanto por reflectir a situación real canto porque pode e debe
axudar a que algún saian da situación hipnótica que padecen.
❚ Se non abonda o anterior, a análise
da distribución dos investimentos
totais no ámbito territorial, tal como se presenta nos Cadros correspondentes do Informe EconómicoFinanceiro (é dicir, sen realizaren
as dúas correccións do investimento no Sector Público Empresarial
que consideramos nos parágrafos
anteriores), permítenos comprobar
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Vemos que os
investimentos na Galiza
en 2008 son 187,7 M€
que a parte individual máis importante é aquela sen rexionalizar
(6846,9 M€) que significa 21,6%
do investimento total (31767,3
M€) no ano 2008, experimentando un crecemento de 10,2% sobre
o ano anterior. Mais tamén coñecemos que este investimento non
rexionalizado máis ben cedo que
tarde remata rexionalizado, xa que
o mesmo non se pode situar de
maneira idílica e permanentemente no ceo madrileño non existente.
E o seu significado non é senón
unha excelente maneira de agachar a distribución real dos investimentos do Estado nos diferentes
territorios, xa que deles se benefician de maneira moi importante
territorios como Madrid e Cataluña. E presentándose así, por quen
utilizan única e continuamente os
investimentos ‘rexionalizados’ ou
‘territorializados’, unha situación
que non corresponde á realidade e
que supón, na práctica, unha fraude e manipulación das cifras reais
de investimento nas diferentes comunidades. De se tratar dunha cifra mínima, isto non tería maior
importancia, mais tal non é o caso
como xa indicamos. Un caso significativo son as compras centralizadas de material móbil que realiza
RENFE, que logo cumpre a súa
función nas zonas para as que esas
compras están previstas, pois ninguén pode crer seriamente que
RENFE compra o seu material ás
toas. Non habería que sinalar que
de afectar este investimento a Galiza, sen dúbida ningunha estaría
territorializado. É máis, no Informe Económico Financeiro dos
De xestión directa (Capítulo VI + Sociedades)

OXE 2007 cando explica como se
concreta o tratamento dos investimentos en infraestruturas segundo o contido do Estatut, indica,
con todo descaro, que “a maiores
da cifra resultante habería que
contemplar que dos 1200 M€ previstos como investimento de
RENFE, uns 250 M€ correspondían a Cataluña”, demostrándonos
que cando se quer, vaia si se rexionaliza! Por certo que as porcentaxes sobre o PIB ou sobre a poboación que contemplan os novos
Estatutos de Cataluña e Andalucía,
respectivamente, operan sobre
os investimentos rexionalizados
(24404,7 M€, no canto dos
31767,3 M€ totais).
E tamén, como logo veremos, a cifra de 1942,3 M€ para Galiza corresponde exactamente co 8% dos
investimentos territorializados2,
mais só 6,1% sobre os investimentos totais, que son dúas cuestións
moi diferentes. Parece evidente
que incluso unha avaliación positiva destes orzamentos que, unha
vez debidamente modificados, se
podería realizar sen caer en triunfalismos vans, dadas as necesidades
e carencias históricas padecidas,
non é preciso recorrer a subterfuxios absurdos, que en nada benefician a verdade e o país.
Como exemplo final sobre isto,
cando a Ministra de Fomento presentou os seus orzamentos recentemente, deu a coñecer un documento no que se aportan os dados
de investimento en 2008 do seu
departamento segundo as diferentes formas de financiamento, avaliándoo no seguinte:

exercicio 2007.
A pregunta é a
seguinte: é real este
incremento absoluto?

17.909 M€

Subvencións e Convenios

980

Autovías 1ª Xeración (réxime concesional)

671

Convenio SEITTSA

230

TOTAL INVESTIMENTO M. DE FOMENTO

superiores aos do

19.791 M€
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ZONA
GALIZA
TOTAL Rexionalizado
% GZ /TOTAL

O movemento social xerado ao redor de NUNCA
MÁIS reflectiu un sentimento de abandono e
traduciuse nunha conciencia de esixencia de
reparación dese desprezo do Estado que non
puido obviar por máis tempo atender a parte
das reivindicacións demandadas

TÁBOA 3
CAP. VI+ Empresas
Outros Conceptos
1438.1
55.3
15841.7
1765.9
9.1
3.1

Como vemos, o investimento total é 1.882 M€ superior ao de xestión
directa, que vimos considerando. A
distribución territorializada destes
investimentos difire en 2.183 M€ da
total anteriormente indicada, dos que
2.061 M€ corresponden á xestión directa (Ministerios e Organismos e
empresas asociadas) (Táboa 3).
Vemos como neses “Outros Conceptos” territorializados Galiza só participa en 3,1%. De se tomar en conta a
distribución efectiva dos investimentos “non rexionalizados” (antes xa indicamos o caso de RENFE-OPERADORA, que afecta este Ministerio) os
resultados para Galiza serían ben
máis negativos, do punto de vista da
súa participación nos investimentos
estatais. Todo isto pode que sirva para nos mostrar a complexidade e ocultación que se fai dos investimentos,
para non ter que se enfrontar unha
distribución territorial que se parece
pouco á que presentan as cifras directas que se fan figurar nos Anexos de

TOTAL 2008
1493.4
17607.7
8.5

investimentos e sociedades que
acompañan o proxecto de lei dos diferentes orzamentos do Estado. Un
exemplo adicional disto, verémolo logo no apartado final “Estatut e OXE”.
A Gráfica 1 móstranos a evolución
histórica da participación porcentual
galega nos investimentos totais do Estado ao longo deste século, debendo
notarse que, mentres no período 20002007 consideramos, como é lóxico, os
orzamentos aprobados, por razóns obvias, no caso do ano 2008, temos que
nos referir ao proxecto de lei, cuxo trámite de aprobación parlamentar remata de se encetar.
❚ Na táboa 4 comprobamos que do
incremento (Δ) experimentado polo investimento público estatal no
ano 2008, en relación co ano anterior, Galiza participa en 1,2% no
ámbito dos Ministerios, en -1,0%
no ámbito consolidado (Ministerios, Organismos Autónomos, Outros Organismos Públicos e Seguranza Social), en 8,0% no ámbito

GRÁFICA 1. OXE: INVESTIMENTOS REAIS. % GALIZA/ESTADO
7

6
DÉFICIT
% Investimento G/E
5

% Poboación G/E

4
CRÉDITOS INICIAIS
3

2
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fonte: Informes Económicos-Financeiros integrados nos OXE e INE
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das Empresas Públicas e, finalmente, como composición do anterior,
en 6,0% do incremento dos investimentos a realizar polo conxunto do
Sector Público Central. É dicir, o incremento investidor que se produce no noso país deriva exclusivamente do comportamento do
Sector Público Empresarial, por
canto, no ámbito consolidado dos
orzamentos mesmo experimenta
unha lixeira diminución en relación co acontecido no ano anterior.
No noso país o incremento que
experimentan os investimentos totais
no ano 2008 é, como vemos na táboa
2 deste apartado, de 10,7%, certamente importante en relación co comportamento doutros indicadores económicos3, mais lixeiramente inferior ao
alcanzado no ámbito estatal, o que
implica unha paralización do seu necesario avanzo relativo, que sen dúbida experimentará unha corrección positiva no trámite de aprobación
orzamentaria. Porén, como sabemos
cos incrementos non se come, senón
coas cifras absolutas pertinentes a
aplicar as diferentes actuacións a levar a cabo. Para axudar a evitar manipulacións abusivas a respecto desta
cuestión, deixaremos claro que a taxa
de crecemento dos investimentos na
Galiza en 2008 expresa a tendencia
minguante destas taxas desde que no
ano 2003 alcanzaran 43,3% como consecuencia da catástrofe do Prestige e
do baixo nivel de que se partía (532
M€ en 2002). Por suposto o volume
de investimento nunha Comunidade
dada, nun ano dado, ten un teito obvio, o que condiciona e xustifica a
evolución histórica destas taxas de incremento. Eran mellores os OXE de
2003 que experimentaron, sobre o
ano anterior, una taxa de crecemento
unhas catro veces superior aos de
2008, sendo estes 2,6 veces superiores en termos absolutos, que fai que
por moito que tomemos en conta o
deflactor máis axeitado, esteamos a
falar de niveis absolutos, que son os
que hai utilizar como investimentos
en cada ano, que case supoñen una

TÁBOA 4
CRÉDITOS INICIAIS
PL OXE 2008

M€- 2008
ESTADO

GALIZA

Do Estado

10561.4

724.9

CONSOLIDADO

14040.1

Empresas Públicas
TOTAL (SPC)

%
G/E

Δ M€ s/2007

%

ESTADO

GALIZA

G/E

6.9

605.1

7.2

1.2

908.2

6.5

708.6

-7.1

-1.0

17727.1

1034.1

5.8

2428.9

194.8

8.0

31767.3

1942.3

6.1

3137.5

187.7

6.0

mudanza cualitativa? Serían peores os
orzamentos deste ano se incluíran, digamos, un investimento de 2.300
M€, máis só supuxeran un incremento de 3% sobre o ano anterior?
❚ Tamén na Gráfica anterior mostramos a evolución relativa experimentada polo investimento en créditos iniciais (simples previsións,
anuncios de investimento, aínda
que o importante é como se executan estes créditos na realidade) e o
da poboación no período 20002008, do que salientaremos:
❚ O baixo nivel relativo histórico dos
investimentos realizados na Galiza,
con porcentaxes sobre o total estatal inferiores incluso ao que significa o peso da súa poboación, que só
chegan a igualarse nos exercicios
2007 e 2008, como froito da exclusiva actuación política do BNG. Porén, malia a súa aparencia lóxica,
este criterio –a porcentaxe dos investimentos estatais igual á porcentaxe que supón a poboación galega
a respecto da española– non o podemos nin debemos considerar
completamente apropiado, xa que
o custo de realización dunha mesma infraestrutura non é o mesmo
na Galiza, en xeral, que noutras partes do Estado, dado o específico
asentamento da súa poboación no
territorio e a súa orografía. Ou porque a medición –como un fetiche–
en termos per cápita, beneficia obviamente os territorios máis poboados. Por exemplo, se a M-40 madrileña é tan necesaria cunha co2007 terra e tempo 19
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O traballo que o BNG tivo no Congreso dos
Deputados foi fundamental para variar
cuantitativamente a situación orzamental, máis
tamén cualitativamente ao visibilizarse a Galiza
como interlocutor

munidade de case 6 millóns de habitantes que cunha de 4 millóns,
visto en termos per cápita a perspectiva é completamente diferente
(1,5 veces máis no segundo caso).
Parece ben máis lóxico, xa que logo,
que os criterios definidores do nivel
dos investimentos públicos (no ámbito de calquera administración)
deberían fundamentarse na súa suficiencia en relación coas necesidades obxectivas reais nos diferentes
territorios e no seu custo real.
❚ Aínda ignorando a incorrección do
criterio de capitación (igual investimento per cápita), a gráfica anterior
móstranos o indubidábel déficit investidor que padeceu Galiza neste
período de se aplicar estritamente este criterio, algo que pese á adoración
que lle profesa o españolismo académico e político, os mantivo, en troques, nun silencio cómplice fronte a
súa reivindicación dunha aplicación
reiterada do mesmo criterio noutros
ámbitos, como, por exemplo, no do
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sistema de financiamento, o mesmo
de errado que no caso dos investimentos. Pois ben, tal déficit no período 2000-2008 equivale nada menos
a uns 3.500 M€ de 2008 (ben máis
de medio billón das vellas pesetas),
como resulta inmediato calcular.
TEORÍA/ANUNCIO E PRÁCTICA/
REALIDADE NO ÁMBITO ORZAMENTARIO. A respecto da importante cuestión de como se executan os
investimentos anunciados nos OXE
na Galiza, contamos coa información
subministrada polos Anuarios do Mº.
de Fomento, que no período 20002008 significa un investimento medio
de arredor dos dous terzos do total
galego. Podemos comprobar como o
nivel de execución (% C. Liquidados/C. Iniciais) no período 2000-2006
experimenta un agudo devalar, sobre
todo a partir de 2003, xusto cando os
créditos iniciais incorporan na Galiza
os incrementos máis elevados (ver a
Gráfica 1), de maneira que parecera,
que unha vez demostrado o seu valor
propagandístico, que fosen sometidos, na realidade, a un proceso de axivaramento de maior ou menor contundencia. Algo do que non ten a
culpa en exclusiva o goberno central,
senón tamén os gobernos galegos que
asisten sen se inmutar a unha situación tan negativa, colaborando, consciente ou inconscientemente, ao deseño estatal de adiamento continuado
da execución das infraestruturas básicas para o país. De pouco serve dar un
grande espectáculo máis ou menos
reivindicativo polo volume incremental dos investimentos se logo, na realidade, tal incremento previsto resulta
radicalmente deturpado e mesmo pode levar, en casos, a unha diminución
no canto dun incremento. E disto se
deriva a importancia de centrar o foco
con maior intensidade no ámbito da
liquidación orzamentaria. Cuestión
sobre a que, sorprendentemente,
existe unha preocupación nula no
ámbito político españolista, así como
polos sectores empresarial e sindical
(Gráfica 2).
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TÁBOA 5. LICITACIÓNS E ADXUDICACIÓNS OBRAS (M€)
LICITACIÓN

ADX. OBRA

ANO
Sector Público Central

En relación con isto, e tendo en
conta que os diferentes investimentos
públicos están sometidos a un trámite
administrativo regrado que pode comprender desde estudos informativos a
construtivos, desde a licitación até a
adxudicación da obra correspondente,
presentamos na táboa 5 os dados básicos oficiais sobre a Licitación do Sector Público Central na Galiza en construción (obras de edificación e de enxeñería civil) e a do Grupo Fomento
(Ministerio e Organismos e Empresas
asociadas), así como as Adxudicacións
de Obra realizadas na Galiza polo Grupo Fomento. As cifras indicadas móstrannos a necesidade dunha maior
atención destes aspectos se de verdade se pretende que os investimentos
executados en cada ano se acheguen o
máis posíbel aos investimentos anunciados (créditos iniciais).
Por outra parte, a Gráfica 3 mostra a participación galega en relación
co conxunto do Estado nas variábeis
indicadas anteriormente (FONTE:
Ministerio de Fomento).
A ESTRUTURA ECONÓMICA DO INVESTIMENTO. Hai que considerar tamén que os diferentes proxectos investidores non cumpren a mesma función ou teñen a mesma incidencia sobre a nosa economía. Neste sentido,
debemos distinguir entre os investimentos en infraestruturas e equipamentos (novos e de reposición), aqueles investimentos necesarios para un
adecuado funcionamento dos servizos
periféricos da Administración Central
na Galiza (novos e de reposición), e os
investimentos de carácter inmaterial
(estudos, proxectos, asistencias técnicas…). Os documentos orzamentarios
subministran información completa
sobre estas cuestións no ámbito do
Sector Público Administrativo (Ministerios, Organismos Autónomos, Seguranza Social, Outros Organismos Públicos), sen incluír o Sector Público
Empresarial, aínda que neste caso a case práctica totalidade dos seus investimentos corresponde con actuacións
novas ou de reposición en infraestru-

Grupo Fomento

Grupo Fomento

2000

300
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N.D.

2001

435

361

N.D.
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424

364

218
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838
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1594

1490
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925
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turas e bens de uso xeral. Así pois, exclusivamente no ámbito do S.P. Administrativo, os resultados para Galiza
aparecen reflectidos na Táboa 6.
O investimento militar na Galiza
significa 4,9% do investimento realizado polo Sector Público Administrativo, aínda si continuamos como si
Galiza fose a propietaria das F-100,
polo que no caso de accederen á soberanía teremos que nos lembrar de facer a reclamación correspondente! O
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TÁBOA 6
S. PÚBLICO. ADMINISTRATIVO
Investimento MILITAR
Investimento CIVIL

2007

2008

Δ M€

%G/E

35.9

44.7

8.8

1.8

879.4

863.5

-15.9

7.4

Do que en:
Infraestruturas e bens uso xeral
Para Funcionamento Servizos
Inmateriais

803.5

788.6

-14.9

9.9

67.3

64.6

-2.7

2.4

8.6

10.3

1.7

1.0

839.4

1034.1

194.7

5.8

Pro-Memoria
S. P. EMPRESARIAL

TÁBOA 7. PREVISIÓN DE INVESTIMENTO NO ANO 2008 (M€)
ÁMBITO

L. 2007

P.L. 2008

Diferenza

878.7

878.6

-0.1

22.4

29.6

+7.2

Sector Público Empresarial

800.4

1034.1

+233.7

SECTOR PÚBLICO CENTRAL

1701.5

1942.3

+240.8

Ministerios, OOAA e Outros OOPP
Seguranza Social

investimento civil experimenta, en
troques, unha diminución sobre o ano
anterior, concentrada nos investimentos consolidados en infraestruturas e bens de uso xeral4.
A PROGRAMACIÓN PLURIANUAL.
Por outra banda, resulta obvio que os
investimentos dun ano dado veñen
condicionados pola continuación dos
proxectos en execución ou procedentes do(s) exercicio(s) anterior(es). Al-

Adm. Xeral do Estado (Ministerios, OOAA, Outros OOPP)
Seguranza Social
Sector Público Empresarial
TOTAL (SPC)
Militar
Civil
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932.0 M€
15.3
970.7
1918.0 M€
22.2
1895.8

gúns rematan no ano anterior e non
aparecen, por tanto, no exercicio en
curso; outros, corresponden a proxectos anteriores sen finalizar, o que non
quer dicir que o investimento no exercicio en curso non sexa novo no sentido que vimos no apartado anterior; outros, pola contra, xorden como novos
no presente exercicio (ao que se refiren
os OXE). Como sabemos, a documentación orzamentaria inclúe as dotacións (en créditos iniciais) do orzamento aprobado no ano anterior, as dotacións do exercicio ao que se refire o
proxecto de lei, así como unha estimación da programación plurianual prevista para os tres anos seguintes. Vexamos entón a comparanza entre a previsión de investimento que na lei dos
OXE para o ano 2007 se facía para o
ano 2008, co investimento que no ano
2008 está anunciado realizar no proxecto de lei dos OXE 2008 (Táboa 7).
De acordo coa previsión que se facía na Lei de OXE 2007 como investimento para 2008, vemos que no ámbito dos Ministerios, Organismos
Autónomos e Outros Organismos Públicos existe práctica coincidencia,
mentres nos da Seguranza Social e do
Sector Público Empresarial existen superávits de 7,2 M€ (32.1%) e 233,7
M€ (29,2%) respectivamente. Isto indícanos que o saldo neto de 240,8 M€
no ámbito do SPCentral (14,2% superior á previsión contida na Lei dos
OXE 2007) correspondería ora a novos
proxectos de investimento nados en
2008, quer a unha mellor previsión ou
reprogramación das dotacións en
2008 para actuacións anteriores sen finalizar, no momento en que se formulan os OXE para ese ano, tendo en
conta o nivel de execución real no ano
anterior. O que, por suposto, inclúe os
resultados concretos da negociación
co BNG. Tamén isto ponnos en evidencia como é no ámbito do Sector
Público Empresarial onde se produce
o esencial crecemento que experimentan os investimentos na Galiza en
2008, e basicamente nas sociedades
Augas da Conca Norte e a SEPI. Dunha maneira equivalente, a programa-

Economía

TÁBOA 8
SPAdmin.

%

Defensa

MINIST.

44.8

4.9

Fomento

598.2

65.9

MA

198.0

21.8

67.2

7.4

908.2

100.0

1034.1

Resto (*)

ción plurianual integrada no Proxecto
de Lei dos OXE 2008 para o vindeiro
exercicio, 2009, como continuación
dos proxectos que contén e que mostra a táboa da esquerda.
Estas son as cifras indicativas de
partida nas que se debería centrar a
atención na discusión dos vindeiros
orzamentos estatais. Ás que habería de
engadir os proxectos nados en 2009, e
que obviamente, non poden formar
parte da programación plurianual que
consideramos (2008). Ademais, haberá
que ter en conta as cifras finalmente
aprobadas nas Cortes do Estado, que
converten o proxecto de lei en lei de
orzamentos, e que modifican, en máis
ou menos, a programación plurianual
que consideramos agora.
O INCREMENTO DO INVESTIMENTO NOS DIFERENTES MINISTERIOS E EMPRESAS. Antes de entrarmos directamente nesta cuestión,
podemos comprobar na táboa 8 como
no proxecto de lei dos OXE 2008 os
investimentos na Galiza se concentran nos ministerios de Fomento e
Medio Ambiente que, conxuntamente, significan ao redor de 88% do investimento total galego, xa consideremos o ámbito orzamentario
consolidado, xa consideremos o total
(Sector Público Central).
Polo demais, táboa 9 permítenos
unha lectura rápida con relación á localización orgánica de onde se producen as variacións no investimento previsto no proxecto de lei dos OXE 2008
na Galiza, en relación co ano anterior.
No ámbito dos Ministerios e Organismos asociados, á parte de, en
conxunto, experimentar unha diminución relativa de 0,8% fronte a un
incremento medio de 10,7% da totalidade dos investimentos a realizar na
Galiza, podemos comprobar como:
❚ O Ministerio de Defensa experimenta un incremento relativo total
de 24,8%, moi por riba do incremento medio, no esencial derivado
das actuacións da Sª. de Estado da
Defensa (Fragatas F-100 e Buque
de Proxección Estratéxica LLX).

TOTAL

SPEmpres.

%

TOTAL

%

44.8

2.3

80.9

1435.2

73.9

93.3

9.0

291.3

15.0

103.8

10.0

171.0

8.8

100.0

1942.3

100.0

837.0

* Incluída a Seguranza Social. No caso do SP Empresarial as sociedades máis significativas son Augas da
Conca Norte e a SEPI.

TÁBOA 9
MINISTERIO/EMPRESA
Defensa

M€
OXE 2008

Δ

Δ S/2007

Δ%

PESO (%)

44.8

8.9

24.8

8.3

-2.0

-19.9

598.2

38.4

6.9

D.X. ESTRADAS

343.6

34.7

11.2

D.X. FERROCARRIL

251.9

3.2

1.3

198.0

-51.4

-20.6

Economía e Facenda

14.2

6.6

86.0

Resto Ministerios

15.1

-7.3

-32.6

878.6

-6.8

-0.8

-3.6

29.6

-0.3

-1.0

-0.0

1034.1

194.8

23.2

103.8

435.3

-28.4

-6.1

ESTRADAS (SEITTSA)

29.1

4.1

16.2

AEROPORTOS (AENA)

142.4

74.3

109.2

PORTOS (PORTOS DO ESTADO)

213.7

32.3

17.8

CONCA NORTE (PHE)

93.3

77.0

471.0

INDUSTRIA (SEPI)

57.0

52.9

1274.3

RESTO SOCIEDADES

45.3

-17.4

-21.6

1942.3

187.7

10.7

Educación e Ciencia
Fomento
Do que:

Medio Ambiente

Ministerios + OO.AA. + OO.OO.PP
SEGURANZA SOCIAL
SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL
Do que:
FERROCARRIL (ADIF + SEITTSA)

SECTOR PÚBLICO CENTRAL

100.0

❚ O Ministerio de Fomento experimenta un incremento relativo total
de 6,9%, por embaixo do incremento
medio. As actuacións en estradas experimentan, en troques, un crecemento relativo de 11,2%, por riba do
incremento medio, como consecuencia dos incrementos que experimentan actuacións como a Autovía do
Cantábrico, o Acceso ao Porto Exterior de Ferrol do que se prevé, por
fin, a súa finalización en 20085, o
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Tren histórico nunha exposición itinerante na
estación da Coruña. A cousa non se modernizou
moito máis

24 terra e tempo 2007

Convenio co Concello de Santiago
de Compostela e o Terceiro Cinto da
Coruña, por canto actuacións da importancia das de Conservación e Explotación de Estradas e as de Seguridade Viaria experimentan medres
relativos de 5 e 6,7% respectivamente. Por outra parte, as actuacións nos
camiños de ferro medran un escaso
1,3%. Pódense salientar en sentido
positivo unicamente as actuacións
integradas no Plano de Supresión de
Pasos a Nivel que, cun medre absoluto de 4,9 M€, representa un crecemento relativo de 73,7%.
❚ A notábel diminución que experimentan as actuacións en Medio
Ambiente son consecuencia directa da finalización do proxecto específico de 50 M€, contemplado
pola D.X. para a Biodiversidade
para actuacións de Protección e
Mellora do Medio Natural na Galiza, de aplicación única e exclusiva
para o exercicio 2007.
❚ O elevadísimo incremento relativo
experimentado polo Ministerio de
Economía e Facenda obedece particularmente ás actuacións de revisión e actualización do Catastro
de Urbana na provincia da Coruña
(D. X. do Catastro) e pola adquisición de elementos de transporte
na provincia de Pontevedra pola
Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
No ámbito do Sector Público Empresarial habería que salientar os incrementos relativos, en casos, de maneira espectacular, que se producen:

nas actuacións en Estradas a realizar
pola Sociedade Estatal de Infraestruturas de Transporte Terrestre (SEITTSA), centradas na Autovía Verín-Fronteira Portuguesa; nos aeroportos,
especialmente como consecuencia das
actuacións en Lavacolla; en Portos,
tanto nos Portos exteriores en Caneliñas e Langosteira, como no resto de
actuacións das cinco Autoridades portuarias; hidrolóxicas, como consecuencia da actuación da Sociedade Augas
da Conca Norte, que por 80,2 M se dirixe a completar o sistema de saneamento de Vigo para cumprir coa Directiva 91/271/CEE; e finalmente, as
“novas” actuacións para parques empresariais financiadas pola SEPI, ás que
xa fixemos referencia anteriormente
en relación coa cuestión da comparanza en termos de homoxeneidade orzamentaria. Pola contra, presenciamos a
preocupante situación de que as actuacións ferroviarias realizadas por ADIF
e a SEITTSA, xa non é que medren
pouco, senón que experimentan unha
diminución de 6,1%.
Ao considerarmos o conxunto
dos investimentos, é dicir, situados
no ámbito do Sector Público Central,
comprobamos que as actuacións totais no ferrocarril (incluídas as actuacións que realizan na Galiza tanto FEVE como RENFE-Operadora) experimentan unha diminución de 24,3
M€ (-3,4%), que fala por si mesmo da
consolidación, tamén neste exercicio,
do ritmo canso, romo e desesperante
investidor a que se ven sometidas estas importantes infraestruturas produtivas, nas que, como é ben coñecido, Galiza padece unha das maiores
eivas en relación co contexto estatal.
Mellor é o comportamento no caso
das estradas que con un medre total
de 38,8 M€ (16,6%), concentra os
seus investimentos nas actuacións
antes indicadas. Considerando os diferentes tipos de investimento en estradas, o novo en infraestruturas experimenta un crecemento de 47,6
M€ (28,7%), o de reposición de infraestruturas diminúe 10,4 M€ (26,0%). E finalmente, os investimen-
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Pódense salientar en
sentido positivo
unicamente as
actuacións integradas
tos en conservación e explotación
medran tan só 1,6 M€ (1,2%).
Como sabemos, unha das históricas demandas do BNG é a de dotar de
trens de proximidades aos itinerarios
Vigo-Pontevedra, A Coruña-BetanzosFerrol e Santiago-Vilagarcía, realizándose a súa posterior transferencia, co
material adecuado. Neste sentido,
quizais haxa que sinalar como específico nestes orzamentos a inclusión na
provincia da Coruña dunha dotación
de 78.000 € nada menos(!), para “instalacións e medios de Proximidades e
Media Distancia en estacións”, pola
Entidade RENFE-OPERADORA. Non
parece que isto demostre contundencia ningunha por parte do goberno español en atender esta reivindicación,
o que, obviamente, debe ocupar o lugar que lle corresponde no trámite de
aprobación destes orzamentos.
AS INFRAESTRUTURAS PRODUTIVAS NOS OXE 2008. A táboa 10 amósanos a desagregación dos investimentos contidos no proxecto de lei
dos OXE 2008 para as diferentes infraestruturas produtivas estritamente
tales (estradas, ferrocarril, portos, aeroportos, hidráulicas, actuacións ambientais, agrarias e outras).
Vemos que Galiza, cun investimento en infraestruturas de 1654.3
M€6 participa en 7,9% do total estatal, mais se como fai o Informe Económico Financeiro do proxecto de lei
orzamentario non se incluíran as infraestruturas agrícolas nin as actuacións de sociedades como FEVE e SASEMAR, tal participación situaríase
lixeiramente por riba da soleira do
8%. De maneira particularizada deben
salientarse as participacións galegas
de 10,4% no caso das infraestruturas
ferroviarias e de 11,9% nas portuarias.
Por outra parte, as actuacións aeroportuarias e hidrolóxicas, malia representaren unha participación galega de
5,5% non debe facérmonos perder de
vista o forte crecemento que experimentan sobre todo a partir do ano
2006, certamente partindo dos niveis
mínimos de anos anteriores.

Tal é o que acontece no ámbito estrito das infraestruturas produtivas.
Mais tamén é certo que existen outros
tipos de investimentos. Por exemplo, a
non inclusión dos 1236,8 M€ a investir por RENFE-OPERADORA, en grande parte en material móbil –non rexionalizado como xa dixemos– e que
como moi ben coñecemos non vén para Galiza ou faino nunha porcentaxe
mínima, sobrerepresenta a participación galega nos investimentos. Fenómeno que acontece na súa máxima expresión coa utilización do concepto de
investimentos territorializados, a consigna preferida do españolismo político e académico, e tamén, dalgún galeguista7, non se coñece se despistado.
O FERROCARRIL NA GALIZA NOS
OXE 2008. Xa que noutros Informes
fixeramos unha análise demorada sobre os diferentes proxectos desta natureza na Galiza, e manténdose no
esencial a situación daquelas descrita8,
en especial a imposibilidade de cum-

no Plano de Supresión
de Pasos a Nivel que,
cun medre absoluto
de 4,9 M€, representa
un crecemento relativo
de 73,7%

O tren leva por diante un turismo en Galiza
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TÁBOA 10. OXE 2008 M €
INFRAESTRUTURAS POR TIPO
GALIZA
AXENTE INVESTIDOR
MINISTERIO FOMENTO

Estradas

Ferrocarril

343,6

185,8

29,1

Portos
S. Marit.

Actuacións
M. Amb.

Agrícolas

Total

431,5

460,6

460,6

ADIF

3,8

3,8

3,8

FEVE

5,4

5,4

5,4

213,7

213,7

213,7

0,0

0,0

0,0

142,4

142,4

142,4

0,0

0,0

0,0

197,5

197,5

93,3

93,3

SASEMAR
AENA
CENTROS LOXÍSTIC. AEROPORT.
MINISTERIO MEIO AMBIENTE
SOCIEDADES DE AUGAS

0,0

Subtotal

531,7

PORTOS DO ESTADO

0,0

Outras

531,7

SEITTSA

2,3

Aeroportos Hidrolóxicas

156,2

41,4

93,3

0,0

0,0

SEIASAS

0,0

5,9

5,9

COMARCAS MINEIRAS

0,0

0,0

0,0

OUTRAS

0,0

0,0

0,0

TOTAL INFRAESTRUTURAS

372,7

626,5

216,0

142,4

249,4

41,4

0,0

1.648,5

5,9

1.654,3

IDEM LEI 2007

334,0

654,8

183,1

68,1

175,5

89,7

0,0

1.505,1

2,6

1.507,7

11,6

-4,3

18,0

109,2

42,1

-53,9

9,5

123,9

9,7

MINISTERIO FOMENTO

3.706,8

814,8

11,0

9,2

SEITTSA

1.196,7

Δ % PL 2008/LEI 2007
ESTADO AXENTE INVESTIDOR

4.590,5

4.590,5

1.350,3

2.547,0

2.547,0

ADIF

3.774,7

3.774,7

3.774,7

FEVE

101,7

101,7

101,7

1.662,8

1.662,8

1.662,8

141,5

141,5

141,5

2.555,9

2.555,9

2.555,9

8,4

8,4

8,4

2.564,3

2.564,3

2.485,7

2.485,7

PORTOS DO ESTADO
SASEMAR
AENA
CENTROS LOXÍSTIC. AEROPORT.

48,8

MINISTERIO MEIO AMBIENTE

2.011,7

488,1

SOCIEDADES DE AUGAS

2.465,0

20,7

64,5

SEIASAS

0,0

486,3

486,3

COMARCAS MINEIRAS

10,0

10,0

10,0

OUTRAS SOCIEDADES

75,1

75,1

75,1

TOTAL INFRAESTRUTURAS

4.903,5

6.041,5

1.815,3

2.573,4

4.476,7

508,8

198,4

20.517,4

486,3

21.003,7

IDEM LEI 2007

4.297,4

5.707,0

1.404,3

2.059,3

3.469,3

492,0

179,6

17.608,9

529,4

18.138,3

14,1

5,9

29,3

25,0

29,0

3,4

10,5

16,5

-8,1

15,8

7,6

10,4

11,9

5,5

5,6

8,1

0,0

8,0

1,2

7,9

Δ % PL 2008/LEI 2007
%G/E

NOTAS:
- Nos camiños de ferro non se inclúen as actuacións de Administración da Rede do Estado (832,1 e 66,1 M€ para o Estado e Galiza respectivamente). Nin a débeda por investimentos anteriores a 31/12/2007 (paso de actuacións de ADIF á SEITTSA) por 244,0 M€ a nivel estatal (28.9 M€ Galiza).
- Non se inclúe RENFE-OPERADORA por non realizaren investimentos en infraestrutura ferroviaria, senón en material móbil e os precisos para o seu funcionamento
como transportista ferroviario, e que en 2008 inviste 1236.8 M€.
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Continúa sen
contemplarse a SAÍDA
SUR, Vigo-Fronteira
portuguesa, neste
primento dos prazos comprometidos
historicamente para as mesmas referendados polo Congreso e o Parlamento galego, a eles remitimos. Anteriormente xa fixemos referencia á
necesidade de o goberno galego actuar
decididamente sobre estas cuestións
despois dunha análise concreta destas
importantes actuacións, outorgándolles a prioridade conveniente.
Como novidade nestes orzamentos faise “desaparecer” o CORREDOR
CANTÁBRICO, no ano anterior en fase estudos, e aínda non parecer esta
unha actuación prioritaria, non é menos evidente que, do punto de vista
político, supón unha mutación cualitativa a respecto do compromiso realizado no seu momento polo goberno central en relación coa súa inclusión no
ámbito das actuacións ferroviarias galegas integradas no PEIT.
Por outra parte, tamén continúa
sen contemplarse a SAÍDA SUR, Vigo-Fronteira portuguesa, neste proxecto de lei orzamentario para 2008.
E no relativo á liña Ferrol-A Coruña,
comprobamos que continuará na fase
de estudos até 2009. A situación destas dúas actuacións pódenos servir
de exemplo contundente do que expresamos no primeiro parágrafo desta sección. Segundo o aprobado no
Congreso e no Parlamento galego deberían estar rematadas no ano 2009.
Finalmente, a conexión ferroviaria coa meseta, en particular o tramo
galego LUBIÁN–OURENSE, conta
cunha dotación moi escasa, representativa da transparente e diáfana
intención do Goberno Central, no
contexto do PEIT 2005-2020, en
adiar a súa realización, fronte a atención manifestada noutras zonas do
Estado. Debería estar claro que non
existen razóns técnicas que impidan
que no ano 2012 puider estar rematada a vía e plataforma, permitindo
circular trens a uns 160 quilómetros/hora, mentres que se completa a
súa electrificación para permitir velocidade tipo AVE. Mais para iso, fai
falta a vontade política necesaria, en
especial do goberno central, traduci-

da nas dotacións financeiras precisas
neste e nos orzamentos vindeiros,
para o facer realidade. O que requirirá da necesaria actuación nesta dirección por parte do goberno galego, de
lle preocupar algo a situación actual.
É evidente que, ao día de hoxe, para nada valen os acordos parlamentares referidos aos horizontes temporais
de finalización das actuacións ferroviarias, como se sinala na táboa 11. E
o mesmo vale no caso das estradas,
consideradas no apartado seguinte.
Agora ben, unha actitude do Goberno galego sobre estas cuestións,
caracterizada pola parálise e polo
deixar facer, non parece resultar de
recibo, permitíndolle ao goberno
central que faga o que lle pete con
estas importantes infraestruturas.
Un problema que xurde de non ter
concretado como se inxiren, concretamente, estas actuacións galegas no
ámbito do PEIT 2005-2020. Parecería que houbese de facer o esforzo de
reprogramar estas actuacións para
dotalas de datas reais de finalización, dándolle así algo de racionalidade ao traballo político, e poñéndoo ao servizo da defensa dos
intereses do país, que o goberno anterior foi incapaz de levar a cabo.

proxecto de lei.
E no relativo á liña
Ferrol-A Coruña,
comprobamos que
continuará na fase de
estudos até 2009

AS ESTRADAS NA GALIZA NOS
OXE 2008. Da mesma maneira que
antes indicamos para o caso do ferrocarril non faremos aquí máis do que
sinalar como no caso das principais
actuacións na Galiza en estradas, contidas no proxecto de lei dos OXE
2008, asistimos a un flagrante incumprimento dos prazos de execución,
non só para aquelas cuxo horizonte
temporal foi aprobado polo Congreso
e o Parlamento galego, senón que
acontece de maneira moi xeneralizada un alongamento dos prazos de finalización, mesmo en comparanza co
que indicaban os orzamentos correspondentes ao ano pasado.
Sinalar quizais como específico o
feito de que o suposto acordo de 2001
entre a Xunta e o goberno central para
que este executase o tramo Cabreiros2007 terra e tempo 27
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TABOA 11. FERROCARRIL NA GALIZA (OXE 2008). M€ (P. Lei en 2008)
Congreso
HORIZ.

Qms.

DATAS
CUSTE

INIC

FINAL

88,594

1998

2011

273,022

2007

2010

2.076,891

2007

2008

INCR. 2008
2009

2010

2011

M

%

4,891

73,7

62,180 66,065 70,194 74,584

3,885

6,2

1998

2012 151,124 154,243 276,010 294,453 327,906

3,119

2,1

2007

2007

15,000

2007

2009

2,450

2007

2007

0,500

D.X. DE FERROCARRÍS
Plano Supresión pasos a nivel
Convenio AXE/ADIF mantemento LLCC
EIXO ATLÁNTICO. CONVENIO

2007

156,8

Eixo Atlántico entre Vigo-Pontevedra
FERROL - A CORUÑA (Estudos)

2009

55,0

0,427

Transf. en intermodal estación Santiago

6,636 11,528 20,707 33,951 17,370

0,256

0,128

-2,194 -89,6

LAV VIGO - SAÍDA SUR

2009

36,0

LAV OURENSE-LUGO (Estudos)

2009

103,3

0,200

2005

2008

0,150

0,200

LAV OURENSE-VIGO (Estudos)

2009

105,5

0,800

2005

2009

0,750

0,500

0,300

-0,250 -33,3

LAV MEDINA-LUBIÁN-OURENSE

2009

103,9

37,851

2000

2009

9,750 18,911

9,890

9,161

94,0

LAV PONF.-MONFORTE (Estudos)

2012/14

86,0

0,706

2003

2008

0,075

0,100

0,025

LAV LUGO-A CORUÑA (Estudos)

2012/14

92,0

0,816

2003

2008

0,100

0,100

0,000

0,0

2007-2014

738,5

2.479,308

1998

2012 248,715 251,903 377,229 402,988 345,276 18,688

1,3

SUBTOTAL AXE

0,050

33,3

33,3

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUTURAS FERROVIARIAS (ADIF)
CORREDOR CANTÁBRICO (Estudos)

2012/14

123,0

Convenios Urbanísticos e outros

Desaparece nestes orzamentos
32,576

2003

2011

1,869

3,781

3,914

4,043

4,135

1,912 102,3

129,621

2007

2011

2,579

11,8

1.755,230

2007

2010 439,903 407,051 387,266 521,010 195,222 -32,852

-7,5

0,482

2006

2011

0,000

0,078

0,165

0,069

0,170

0,078

48,994

2005

2011

4,640

5,437

5,763

6,110

6,476

0,797

17,2

SOCIEDADE ESTATAL DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE (SEITTSA)
Supresión/proteción Pasos Nivel e outros
LAV OURENSE-COMPOSTELA

2008

82,0

21,851 24,430 24,861 27,581 28,470

RENFE - OPERADORA
Inst. e medios cercanías/media distancia
FEVE
SUBTOTAL S.P. EMPRESARIAL

2008/2014

205,0

1.966,903

2003

2011 468,263 440,777 421,969 558,813 234,473 -27,486

-5,9

TOTAL

2007-2014

943,5

4.446,211

1998

2012 716,978 692,680 799,198 961,801 579,749 -24,298

-3,4

Vilalba, de enlace da autovía Ferrol-As
Pontes coa “Transcantábrica” e, por
tanto, co norte peninsular, o que lle dá
todo o sentido a esta vía de comunicación interior, malia o tempo transcorrido, malia as promesas do famoso “Plano Galiza”, malia os acordos
parlamentares, permanece aínda hoxe
orfo do convenio correspondente, polo
que será a actual Xunta a que, como
mínimo, anticipe os fondos precisos
para a súa realización, que agardemos
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non se converta en definitiva, demostrando, máis unha vez, a solidariedade
da “rica” Galiza co “pobre” Estado. Na
Táboa 12 pode analizarse o conxunto
de actuacións en estradas que contempla o proxecto de lei dos OXE 2008.
OS FUNDOS DE COMPENSACIÓN
E COMPLEMENTARIO NOS OXE
2008. O Fundo de Compensación
constitúe a transferencia de capital
estritamente equivalente, desde un-

Economía

O Fundo de
Compensación
representa o único e
exclusivo instrumento
ha perspectiva legal, ao anterior Fundo de Compensación Interterritorial,
logo das modificacións experimentadas no mesmo após da negociación
no ano 2001 do vixente sistema de financiamento. Lembremos que este
fundo representa o único e exclusivo
instrumento legal no ámbito español,
contemplado no artigo 158.2 da CE,
tendo como obxectivo concretar a solidariedade e o equilibrio territorial.
No nivel estatal, as dotacións do
Fundo de Compensación e do Fundo Complementario no ano 2008
para as comunidades autónomas
afectadas (todas aquelas incluídas
anteriormente no Obxectivo 1 comunitario, ademais de Ceuta e Melilla) achegan 1338.0 M€, dos que
203.3 M€ corresponden a Galiza9,
experimentando un incremento sobre o ano anterior nada menos que
de 3,8%. Nisto tradúcese exactamente a “solidariedade” contemplada na CE para Galiza.
Mais tendo en conta que o monto
monetario mencionado a nivel estatal equivale a 0,1% do PIB estatal
(0,3% do PIB galego na parte que nos
toca), ben por embaixo de 0,7% do
PIB reivindicado para a cooperación
no desenvolvemento no ámbito internacional, pouco debe estrañar a
permanencia de acusados desequilibrios territoriais, e deixa claro, malia
a propaganda recorrente, en que quedan as idílicas parolas sobre a “solidariedade” estatal, e a que se reduce o
concepto de igualdade no contexto
constitucional español.
O Fondo de Compensación destínase a gastos de investimento a executar polas CCAA afectadas, sendo
determinada a súa contía como 22,5%
dos investimentos públicos de carácter novo civil incluídos nos orzamentos do Estado e os seus Organismos
Autónomos. É doado comprobar que
non se inclúen os investimentos dos
Outros Organismos Públicos, da Seguranza Social e, sobre todo, os do
Sector Público Empresarial, que, como vimos, superan por moito a totalidade de investimentos dos Orzamen-

tos Consolidados. Resumindo, non é
o ámbito do Sector Público Central, a
totalidade dos investimentos, o que
se considera como base de cálculo para o Fundo de Compensación. Pero,
ademais desta limitación, non resulta
menor o que non se contemplen todo
tipo de investimentos, senón unicamente aqueles de carácter novo civil,
que son dúas cousas absolutamente
diferentes cuantitativamente, como
vemos na táboa 13 (ver antes estrutura económica dos investimentos). Observamos que a base de cálculo do
fundo de compensación significa só o
14% do investimento total, polo que
tal fundo equivale ao 3,1% deste investimento. reafirmando o seu magnánimo carácter “solidario”. Certamente un fondo de “compensación”.
O nome venlle como anel ao dedo.
Finalmente, os proxectos de investimento correspondentes a Galiza,
que se terán de integrar nos seus orzamentos para o ano vindeiro, a presentar no mes de outubro de 2007,
mostrarán a composición por Consellarías que se indica na Táboa 14 (Notar que ás Consellarías xestionadas
polo BNG se dirixe 16,7% do total).

legal no ámbito español,
contemplado no artigo
158.2 da CE, tendo como
obxectivo concretar a
solidariedade e o
equilibrio territorial

OS RESULTADOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. É este un tema de grande relevancia nos medios
–e politicamente– que supón un terreo abonado para toda caste de demagoxias realizadas abusando da ignorancia dos máis, para alén de
suporen o medio directo para comprobar en que medida o ciclo electoral determina, máis ou menos, os investimentos contemplados no
proxecto de lei dos OXE 2008.
Coma é coñecido, cando se trata
de comparar, os valores absolutos
serven para pouco, por canto as diferentes comunidades autónomas teñen unha dimensión económica e
demográfica diversa. Por tanto, debemos relativizar a dotación dos investimentos, o que faremos considerando os valores do PIB de cada Comunidade Autónoma, así como a súa
poboación, ambos os dous con dados
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TÁBOA 12. ACTUACIÓNS EN ESTRADAS NA GALIZA (OXE 2008) M€ (P. LEI EN 2008)
Congreso Custe
Horiz Estimado
1 INVESTIMENTO NOVO EN INFRAESTRUTURAS
(TOTAL)

Qms

PL
Custe

616,3 1.253,189

Datas
Inic.

Final

1999

2007

2008

Incr. 2008
2009

2010

2011

2012 165,649 213,201 194,019 276,926 201,278

%

47,551

28,7

-0,260

-83,9

2,938

82,2

Variante de Ourense N-120/N-525 (PC)

5,8

0,396

1999

2009

0,310

0,050

A-6 Acondto. Nadela-Tolda (O)

4,1

21,246

1999

2008

3,575

6,513

89,2

587,208

2002

2011

71,030

87,378

94,061

16,348

23,0

10,3

1,629

2002

2009

0,750

0,400

0,200

0,000

0,000

-0,350

-46,7

88,8

205,433

2005

2012

13,745

8,923

35,278

58,040

66,100

-4,822

-35,1

88,8

172,932

2005

2012

1,745

2,000

18,800

49,200

66,100

0,255

14,6

2010

12,000

6,923

16,478

8,840

-5,077

6,425

2,643

7,100

23,000

-3,782

--58,9

0,600

0,400

0,800

-0,200

-33,3

A-8 Autovía do Cantábrico (O)

2007-08

586,1

A-52 Vigo - Porriño
A-54 Lugo - Santiago (PC)

2008-10

332,1

D.X. de Estradas
SEITTSA

32,501

2007

2008-10

270,5

78,6

39,899

1999

A-57: Conex. A-52 - Vilaboa (PC)

2010

480,0

58,3

2,389

2003

2009

A-72: Chantada - Monforte (PC)

2010

196,0

A-56 Lugo - Ourense (PC) E (O)

2010

0,025

Me

86,974 129,963

30,0

0,595

2003

2009

0,050

0,200

0,100

0,150

300,0

Autovía Verín - Fronteira Portuguesa (O)

14,9

65,278

1999

2011

12,750

23,022

25,614

13,490

0,200

10,272

80,6

D.X. de Estradas

14,9

3,039

1999

2011

0,100

1,162

0,272

0,200

0,200

1,062

62,239

2007

2010

12,650

21,860

25,342

13,290

1,739

2005

2009

0,782

0,340

SEITTSA
A-76: Ponferrada - Ourense (EI)

150,0

Autovía Ferrol-Vilalba. Enlace Cabreiros-Vilalba
Circunvalación Pontevedra (PC)

9,210

72,8

0,170

-0,442

-56,5

2,000

-2,800

-90,3

FARÁA A XUNTA DEFINITIVAMENTE
14,8

5,889

2002

2009

3,100

0,300

R.A. A Coruña. Conexión N-550 - Porto (O)

1,4

23,148

2000

Novo Acceso ao Porto de Vilagarcía (O)

7,0

41,009

2001

2008

1,576

1,223

-0,353

-22,4

2009

18,784

9,712

5,420

-9,072

-48,3

N-550 Variante de Padrón (PC)

3,1

0,264

2002

2009

0,100

0,050

0,025

-0,050

-50,0

Acceso Porto de Ferrol C. Prioriño (O)

15,4

83,573

2002

2008

21,741

34,473

12,733

58,6

Acceso Porto Exterior da Coruña (EI)
Acceso a Peinador desde AP-9 (PC)

5,5

0,146

2005

2009

0,020

0,020

0,010

0,00

00,0

0,9

0,150

2004

2009

0,011

0,010

0,010

-0,001

-12,4

25,0

0,717

2005

2009

0,142

0,100

0,050

-0,042

-29,5

Remodel. nó do Pino CN-550 e PO-10 (PC)

0,123

2006

2009

0,058

0,020

0,010

-0,038

-65,7

Variante Milladoiro - Santiago N-525 (EI)

0,260

2007

2009

0,060

0,150

0,050

0,090

150,0

Ampliación AP-9

0,400

2008

2009

0,000

0,200

0,200

0,200

20,000

2007

2008

6,000

14,000

Conexión A-57 coa RA Vigo e Peinador (EI)

Convenio co Concello de Santiago
TERCEIRO CINTO A CORUÑA

8,000

133,3

13,1

148,843

2007

2011

3,600

22,511

29,783

52,233

40,716

18,911

525,3

AC-14. Tramo As Lonzas - Zapateira (O)

4,0

84,316

2007

2011

1,600

5,720

12,280

24,000

40,716

4,120

257,5

AC-14. Tramo Zapateira - A-6 (O)

9,1

64,527

2007

2010

2,000

17,503

28,233

14,791

739,5

Ponte Internacional Feces de Abaixo

0,1

2,854

2007

2011

0,440

0,563

0,200

0,200

0,200

0,123

28,0

D.X. de Estradas

0,1

0,800

2008

2011

0,000

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

2,054

2007

2008

0,440

0,363

101,1

166,178

2000

2011

39,940

29,556

1,250

30,0

0,722

2004

2009

0,400

0,050

0,025

Variante de Caldas de Reís (O)

6,6

42,572

2002

2008

15,524

Acceso a Ourense Centro (O)

1,2

28,056

2002

2008

Ronda Oeste Ribadeo (O)

2,5

10,381

2002

2008

Acceso a Ferrol: Freixeiro-Rio do Pozo (O)

2,4

15,627

2003

2007

2,470

Acceso a Ferrol: Trincheira - O Ponto (O)

5,0

54,212

2003

2008

14,062

SEITTSA
2 INVESTIMENTO REPOSICIÓN
INFRAESTRUTURAS (TOTAL)
Corredor S. Cibrao - Barreiros (Conex. A-8) (EI)

30 terra e tempo 2007

16,791

-0,077

-17,5

-10,384

-26,0

-0,350

-87,5

10,768

4,757

-30,6

1,509

1,369

-0,140

-9,3

1,404

1,196

-0,208

-14,8

-2,470

-100,0

-3,717

-26,4

10,345

1,210

0,550
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TÁBOA 12. ACTUACIÓNS EN ESTRADAS NA GALIZA (OXE 2008) M€ (P. LEI EN 2008) (cont.)
CongreCuste
so
Estimado
Horiz

Qms

PL
Custe

Datas
Inic.

Final

N-550 Variante de Redondela (EI)

7,6

0,234

2003

2009

0,010

0,010

0,010

0,000

0,0

N-640 Variante da Estrada (PC)

8,5

0,917

2004

2009

0,400

0,050

0,025

0,350

-87,5

N-550 Variante Oeste Caldas de Reis (EI)

4,3

0,030

2007

2009

0,010

0,010

0,010

N-540 Nova Ponte sobre o Miño (O)

1,5

9,878

2005

2011

2,000

5,000

1,000

N-640 Variante de Portela:Chapa-Vilagarcia (EI)

5,2

0,142

2005

2009

0,020

0,020

N-550 Variante de Ordes (EI)

6,5

1,307

2005

2009

1,050

Conexión N-120 e N-536 no Barco de V. (EI)

8,0

0,185

2005

2009

0,050

0,500

2007

2007

0,500

0,000

Trasnf. Estación Santiago en intermodal

2007

2008

Incr. 2008
2009

%

0,0
150,0

0,010

0,000

0,0

0,050

0,025

-1,000

-95,2

0,050

0,025

0,000

0,0

-0,500

-100,0

5,8

1,183

2000

2009

0,360

0,606

0,100

6,0

0,233

2007

2010

0,170

0,032

0,020

693,298

1998

2011

Convenio co Concello de Lugo

4,609

1998

2007

Convenio co Concello de Monforte de Lemos

1,112

2007

2007

Convenio co Concello de Ourense

2,957

2007

Travesía S. Roque Acebal (Santiago)

0,250

Conserv. e explotación estradas Galiza
Seguridade Vial na Galiza
717,4

Me

3,000

N-550 Variante de Pontecesures e Valga (PC)

TOTAL ESTRADAS (1 + 2 +3)
[D.X. ESTRADAS + SEITTSA]

2011

0,000

N-541 Variante de Cerdedo (PC)

3 Conservamento e Explotación de Estradas (TOTAL)

2010

1,200

0,550

0,246

68,5

-0,138

-81,0

1,600

1,2

1,320

-1,320

-100,0

1,112

-1,112

-100,0

2007

2,957

-2,957

-100,0

2007

2007

0,250

-0,250

-100,0

327,041

2007

2011

59,048

62,012

64,803

68,367

72,811

2,964

5,0

357,329

2007

2011

63,675

67,950

71,008

74,913

79,783

4,275

6,7

2.112,665

1998

2012

333,952 372,719 331,079 421,417 354,421

38,768

11,6

0,010

128,363 129,962 135,811 143,280 152,593

TÁBOA 13
INVESTIMENTO PÚBLICO TOTAL (OXE 2008)

31767.3 M€

100.0 %

INV. PÚBLICO TOTAL (ESTADO + OO.AAs).

13201

8 41.6 %

INV. NOVO INFR. CIVÍS (ESTADO + OO.AA.)

4460.0

14.0 %

do INE. Mais en todo caso, tamén
debe terse en conta o carácter aproximativo dos indicadores de investimento relativizados, sen facer deles
paradigmas ou fetiches da xusteza
na distribución dos investimentos,
por canto outros factores como a necesidade, a dispersión da poboación
ou o diferente custo dunha mesma
infraestrutura nas diferentes CCAAs,
sexa pola orografía ou outra causa,
afectan manifestamente os valores
que nos mostran estes indicadores
relativizados do investimento.
Ademais, e como sempre, referímonos estritamente ao ámbito dos
investimentos reais de xestión directa (Capítulo VI no ámbito consolidado e sociedades), aínda que, por
exemplo, na Sección 32 dos orzamentos –ENTES TERRITORIAIS–
podemos comprobar a existencia
dunhas transferencias de capital para infraestruturas de transporte ferroviario10 que totalizan 121,7 M€,
dos que 40,8 corresponden a Catalu-

ña, 14,8 a Andalucía, 15.1 á Comunidade Valenciana, 40,8 a Madrid e
10,2 a Canarias. Ou, relacionadas co
transporte, as transferencias correntes para a Entidade Pública do
Transporte Metropolitano de Valencia por 37,5 M€; á Autoridade do
Transporte Metropolitano de Barcelona, por importe de 173,3 M€; á
Comunidade de Canarias por importe de 23,3 M€; e ao Consorcio de
Transportes de Madrid, por importe
de 179,2 M€.
Tamén manteremos os valores
que contempla o Informe Económico
Financeiro que acompaña o proxecto
de lei dos OXE 2008, sen realizar as
correccións correspondentes a que
nos referimos anteriormente neste
documento. Aínda que coidamos que
se deberían ter en conta, tamén habería que estudar efectos semellantes
noutras CCAA, o que nos suporía un
traballo máis laborioso que efectivo.
Finalmente, parece lóxico estabelecer as comparanzas ao longo
2007 terra e tempo 31
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TÁBOA 14
CONSELLARÍA/ACTUACIÓN

Fundo de
Fundo
compensación complementario

Total

PRESIDENCIA DA XUNTA

1.6

1.6

Telecomunicacións

1.6

1.6

PRESIDENCIA, AAPP E XUSTIZA

0.4

0.4

Telecomunicacións

0.4

0.4

ECONOMÍA E FACENDA

6.9

6.9

Axudas ás empresas

6.9

6.9

Pª TERRIT., OOPP E TRANSPORTES

44.6

50.8

95.4

Autoestradas, autovías e estradas

26.3

50.8

77.1

Portos

13.0

13.0

Transporte Urbano

0.4

0.4

Infraest. en Urbanismo (D. Local)

4.9

4.9

EDUCACIÓN E ORD. UNIVERSITARIA

16.4

16.4

Const. e equip. Centros ensino

16.4

16.4

INNOVACIÓN E INDUSTRIA

14.8

14.8

Axudas ás empresas

3.3

3.3

Infraestruturas para uso turístico

2.8

2.8

Enerxías tradicionais e alternativas

1.9

1.9

Apoio á I+D+i

6.8

6.8

MEDIO RURAL

13.0

13.0

Concentración parcelaria

8.5

8.5

Fomento do Sector Forestal

4.5

4.5

CULTURA E DEPORTES

2.5

2.5

Cons./Rehab. Patrim. hist-art e cultural

2.5

2.5

PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS

14.8

14.8

Equipamentos portos pesqueiros

0.5

0.5

Constr./Mod. B.Pesqueiros/Equip.Portos

2.1

2.1

Transf./Com. Produtos pesqueiros

7.5

7.5

Acuicultura

4.7

4.7

31.3

31.3

Mellora abastecemento augas a núcleos

8.2

8.2

Xestión integral RSU e industriais

2.7

2.7

Plano conservación biodiversidade

2.7

2.7

Actuacións saneamento

6.1

6.1

Protec./rexeneración contorno natural

8.9

8.9

Outras actuacións

2.7

2.7

VIVENDA E SOLO

6.2

6.2

Urbanización solo residencial

6.2

6.2

MA E DESENV. SOSTÍBEL

TOTAL
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152.5

50.8

203.3

dun período de tempo máis ou menos longo, pois tomar simplemente
a foto fixa dun só ano pode moi ben
non ser representativa da evolución
investidora nunha comunidade dada, sendo este un aspecto da máxima importancia para o tema que nos
ocupa, como demostra o que está a
acontecer coa elaboración dos novos Estatutos. Neste sentido, a Gráfica 3 nos mostra a evolución dos
investimentos totais en Galiza, segundo as leis dos OXE entre 2000 e
2007 e do proxecto de lei dos OXE
2008, como porcentaxe da dotación
galega sobre a realizada noutras
CCAA relevantes, como poden ser
Madrid, Cataluña, C. Valenciana,
Andalucía, Aragón, Castela e León e
Asturias, quizais poida axudar algo
a tomar en conta este fenómeno.
Nela, podemos comprobar a tendencia xeral positiva que experimentan os investimentos na Galiza
en relación cos das Comunidades
Autónomas sinaladas após a catástrofe do Prestige, cun ritmo ascendente continuado, de maior ou menor intensidade, até o ano 2007, e
inclusive no ano 2008 na comparanza con Madrid e Asturias, aínda que
non así co resto. Porén, hai que ter
presente o feito de este ano considerar o proxecto de lei que inclúe unha
dotación de investimentos (1.942
M€) inferior ao acordo alcanzado
entre o BNG e o goberno central, que
os situará nunha contía ao redor dos
2.050 M€.
Tomando en conta este conxunto de consideracións, na Táboa 15
ofrécese a situación que contempla
o proxecto de lei dos OXE 2008 en
relación cos investimentos, medidos para cada Comunidade Autónoma como a porcentaxe que significan sobre o seu PIBpm respectivo, e
en termos por habitante. Tamén se
mostra, de acordo con estes indicadores de investimento aquí utilizados, a ordenación xerárquica de cada Comunidade Autónoma. Neste
caso, considerando unicamente as
Comunidades Autónomas que inte-
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GRÁFICA 3

200
180
160

gran o chamado Réxime Común do
sistema de financiamento, dadas as
especificidades das Comunidades
de réxime foral e das Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla. Incluso,
dentro do Réxime Común habería
que considerar o especial caso canario, derivado do seu réxime fiscal en
relación con diferentes impostos sobre o consumo.
Comprobamos que os investimentos do Estado na Galiza significan 3,9% do seu PIBpm en 2006 (INE)
fronte a 3,25% como media estatal. E
da mesma maneira, que o investimento do Estado na Galiza en termos
per cápita resulta lixeiramente inferior á media (Poboación a
01/01/2007, provisional: INE).
Na ordenación referida Galiza
ocupa o lugar 5º das Comunidades de
réxime común en ambos os dous indicadores, mentres ocupa o lugar 6º
por PIB e o 5º por poboación. Coidamos que con esta información se pode analizar este problema dos resultados para as diferentes CCAA que
resulta da distribución de investimentos que contén o proxecto de lei
dos OXE 2008 cunha certa obxectividade. Iso si, sen perder de vista todas
as matizacións que aos diferentes indicadores hai que lles facer, amais
doutras cuestións, como por exemplo, a realización de determinadas infraestruturas de grande importancia
económica, que condicionan, por suposto, os niveis de investimento das
Comunidades afectadas, e non veñen
determinadas por circunstancias estritamente electorais).
Como exemplo simple estabelezamos unha comparanza con Cataluña. Como vemos, o seu PIB é unhas
3,7 veces superior ao galego, mentres que a súa poboación é unhas 2,6
veces superior. No entanto, o investimento real absoluto en Cataluña
(3625,61 M€) é 1,9 veces superior
ao previsto na Galiza. Así, en termos
relativos, Galiza sae moito mellor
parada que Cataluña.É mais, como
veremos a continuación, a aplicación
da D.A. 3ª do Estatut supón no pro-
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xecto de lei dos OXE 2008 unha
contía de 4365,3 M€, que integra investimentos reais11 –do que tratamos aquí– e investimentos financiados por medio de transferencias de
capital ou polo réxime concesional
e, incluso transferencias correntes
para a rebaixa das peaxes en autoestradas. Trátase dunha cifra non homoxénea cos investimentos reais galegos de 1942,3 M€ da táboa
anterior. Malia isto, e con carácter
simplemente ilustrativo, xa que isto
obviamente non é correcto, vemos
que os 4365,3 M€ cataláns son 2,25
veces os investimentos reais galegos, por embaixo da relación existente no PIB e na poboación entre
ambas as dúas Comunidades.

ESTATUT E OXE. Segundo a Disposición Adicional 3ª do Estatut (BOE
do 20 de xullo de 2006) de investimentos en infraestruturas:
“1. O investimento do ESTADO
en Cataluña en INFRAESTRUTU2007 terra e tempo 33
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TÁBOA 15
Investimento
PIB 2006 (INE

496,95

59.994

2.141.116

0,83

232,10

Cataluña

3625,61

182,736

7.197,174

1,98

503,75

12

11

Galiza

1942,30

49,842

2.771,341

3,90

700,85

5

5

Andalucía

4345,41

135.295

8.039.399

3,21

540,51

9

10

Asturias

1018,25

21.003

1.074.632

4,85

947,53

1

1

Cantabria

435,19

12.358

572.503

3,55

760,15

7

4

A Rioxa

187,94

7.120

308.566

2,64

609,08

10

8

Murcia

820,80

24.840

1.391.147

3,30

590,02

8

9

C. Valenciana

2346,30

94.922

4.874.811

2,47

481,31

11

12

Aragón

1200,60

30.090

1.295.215

3,99

926,95

4

2

Castela-A Mancha

1275,81

33.077

1.975.179

3,86

645,92

6

6

Canarias

661,67

39.276

2.020. 947

1,68

327,41

13

14

Estremadura

679,32

16,134

1.088.728

4,21

623,96

2

7

Baleares

270,73

24.391

1.029.139

1,11

263,06

15

15

Madrid

2.615,69

172.608

6.061.680

1,52

431,51

14

13

Castela e León

2.189,19

52,647

2.525.157

4,16

866,95

3

3

151,42

16.478

605.022

0,92

250,27

Ceuta

81,85

1.442

76.343

5,68

1.072,13

Melilla

59,61

1.335

68.795

4,47

866,49

C. Autónoma

País Basco

Navarra

Extra-rexio
Non rexionalizábel
Estranxeiro
Total
% G/E

Poboación 2007
(INE)

Orden (*)

Investimento
2008

%PIB

PER CAPITA

% PIB

Per Cápita

703
6.846,89
515,75
31.767,28

976.189

45.116.894

3,25

704,11

6,11

5,11

6,14

119,75

99,54

(*) Só as comunidades Autónomas pertencentes ao Réxime Común

RAS, excluído o FCI, equipararase á
participación relativa do PIB de Cataluña con relación ao PIB do Estado
para un período de sete anos. Os ditos investimentos poderán tamén
utilizarse para a liberación de peaxes ou construción de autovías alternativas.
2. Con esta finalidade, constituirase unha comisión, integrada polas
Administracións estatal, autonómica e local.˝
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Este contido, malia a súa sinxeleza aparente, produciu un debate interminábel entre as diferentes forzas
políticas catalás, entre si, e o de todas co goberno central. No que se refire o ámbito estatal non produciu
discusións, aínda que ben o podería,
como sabemos. Para todos, Estado
vén significar o que denominamos
Sector Público Central. O problema
deriva entón da definición de infraestrutura que, en troques, no ám-

Economía

TÁBOA 16
MINISTERIO DE FOMENTO

2.490

Investimentos

427

Transferencias de capital

69

Empresas dependentes do Ministerio

1.994

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

327

Investimentos

85

Transferencias de capital

144

Empresas dependentes do Ministerio

98

FINANCIAMENTO DE ENTES TERRITORIAIS (Sección 32)
Transferencias de Capital

41
41

Dotación en SEITTSA para executaren obras en Cataluña, previo Convenio

110

Obras en Cataluña so o método de abono total do prezo (Plano extraordinario de estradas de 2005 e outras obras)
A materializarse en investimentos en infraestruturas en Cataluña, no proceso de execución orzamentario, así como en compensación de peaxes segundo a D.A. 3ª do Estatut.

130

TOTAL

bito orzamentario, admite poucas
dúbidas: no ámbito dos Ministerios
e organismos asociados todos os
Programas 45XY (ver apartado Infraestruturas produtivas) que afectan os Ministerios de Fomento, Medio Ambiente e Industria e, en
consecuencia, ás Sociedades destes
ministerios que, como sabemos, realizan a maior parte do investimento
nestas infraestruturas.
E, por suposto, tal foi a interpretación do Ministerio de Economía,
tendo en conta no investimento en
infraestruturas non só o de xestión
directa senón, asemade, aquel baixo
outras fórmulas de financiamento
(convenios/transferencias de capital, réxime concesional). Incluíndo
ademais as transferencias correntes
para a redución das peaxes en Cataluña que, por certo nos OXE 2007,
a diferenza do que acontece
nos OXE 2008, non aparecen debidamente especificadas. De acordo
co Informe Económico Financeiro
dos OXE 2007, esta interpretación
concretábase da maneira que reflexa a Táboa 16.
Recordemos que os investimentos totais en Cataluña do Sector Público Central (por tanto, non só en infraestruturas) significaron en 2007 a
contía de 2.958 M€. En 2008 se elevan aos 3625,61 M€, o que supón un
medre de 22,6%.
Aquí todo parecía claro. Mais como dixemos, todo isto experimentou unha modificación, cuxo contido concreto non se fai explícito nos

97
3.195

OXE 2008, que se limita a informar
de que a aplicación da Disposición
Adicional 3ª do Estatut supón dotar
un importe de 4365,30 M€ en investimentos en infraestruturas (18,72%
da base de cálculo). Para iso, contémplanse dotacións por 3642,50 M€,
aos que se engadirán o importe de
outros proxectos pendentes de determinaren, e inicialmente NON REXIONALIZADOS, e as peaxes de autoestradas, por un importe total de
722,80 M€, o que dá cumprimento á
devandita Disposición.
A parte do incumprimento flagrante do principio de transparencia
nestes OXE 2008, o anterior parágrafo lévanos ás reflexións seguintes:
En primeiro lugar, vemos que a
Base de Cálculo se eleva a 23.318,9
M€ [4365,30/0,1872], moi superior
aos 20.274,21 M€ de investimento
total en infraestruturas, de xestión
directa, tal como son definidas no
ámbito orzamentario, mais inferiores aos 24.404,64 M€ que supoñen
os investimentos totais (non só infraestruturas) territorializados. Tal
como se facía no ano anterior, haberá que entender que ao volume
de infraestruturas anterior hai que
engadir os investimentos de Fomento e Medio Ambiente diferentes aos expresados polo Capítulo VI
+ Empresas, así como, de acordo co
publicado en certos medios, as
transferencias de I+D+i, de Comercio, Industria e PEMEs, de Agricultura, Pesca e Alimentación, de
Enerxía e outras, para chegar así á
2007 terra e tempo 35
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O camiño de Santiago supuxo no pasado un
incentivo para desenvolver unhas vías de
comunicación que máis alá da cuestión relixiosa
tiñan un claro interese económico de conexión
entre diversas terras nas que Galiza era o centro
e a encrucillada máis que a esquina ou a periferia
na que hoxe se trata de situar

cifra da base de cálculo. O proxecto
de lei orzamentario debería dar
cumprida conta da composición da
base de cálculo, o que non fai. Non
entanto, o que vimos non é mais
que unha deturpación do concepto
orzamentario de infraestruturas e,
por outra parte, Cataluña, como as
demais CCAA, xa viña recibindo
anteriormente as dotacións correspondentes por todos estes conceptos “novos”.
En segundo lugar, e como expresa o parágrafo anterior, xa que no
Programa 441M, da Secretaría de
Estado de Infraestruturas e Planificación (Mº de Fomento) se contempla nos OXE 2008 unha dotación específica de 10,33 M€ “para compensaren a Generalitat polas reducións
de peaxes realizadas segundo o
Convenio de colaboración coa AXE,
de conformidade coa D.A. 3ª do Estatut”, quedan para proxectos pendentes de definir e inicialmente non
rexionalizados (hai que entender investimentos reais e transferencias
de capital) a contía elevadísima de
712,47 M€ [722,80 – 10,33], da que
seguramente a parte do león a levan
os investimentos reais12. Isto resulta
nunha mostra fidedigna da considerábel marxe discrecional agachada
no ámbito NON REXIONALIZADO,
como dixemos no apartado correspondente. Ademais de que o concepto de “proxectos pendentes de
determinaren” pode supor un golpe
desconsiderado aos principios de legalidade e transparencia, fundamentais no ámbito orzamentario.
Cando menos, axuda pouco a que o
debate orzamentario se poida realizar nas condicións debidas ■
1

2
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Val dicir, a necesidade de contar co seu
voto como elemento determinante.
Polo que é máis que probábel que as actuacións que se contemplan se axustaran
para presentar exactamente esta porcentaxe máxica, mais ilusoria, e demostrándonos como a relación destes orzamentos co
proceso electoral é máis que evidente tamén no noso país. Unha porcentaxe, esta

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

de 8%, “inventada” polo BNG na súa alternativa sobre as infraestruturas do PEIT
2005-2020, meses antes de se celebrar as
pasadas eleccións autonómicas, e que operaba, por suposto, sobre a totalidade do
investimento previsto (uns 250.000 M€).
Como por exemplo, a previsión de incremento en 2008 do PIB nominal estatal e
galego.
Que, como se pode ver, aínda así significan na Galiza 9,9% dos realizados no conxunto do Estado.
Superando a situación actual de existencia dun porto sen acceso terrestre!! Unha
actuación pública incríbel e dunha irresponsabilidade total que, seguramente, só
pode acontecer nesta España cañí.
Dos que 22,5% corresponde a estradas;
37,9% a camiños de ferro; 13,0% a portos; 8,6% a aeroportos; 17,6% a actuacións hidrolóxicas e medio ambientais
e, finalmente, 0,4% a infraestruturas
agrarias.
Galeguista seguramente nun sentido moi
diferente do expresado por Risco, cando
“era alguén”. É dicir, o galeguismo como
expresión idéntica que nacionalismo galego, que así mostraba a súa especificidade, a súa diferenza cos outros nacionalismos, ibéricos ou non.
Malia as evidentes melloras introducidas
desde 2006, grazas á actuación en exclusiva do BNG no Congreso dos Deputados, tanto dunha perspectiva cuantitativa como, tanto ou máis importante,
dunha perspectiva cualitativa.
O que significa unha porcentaxe sobre o
total de 15,2%, é dicir, 0,6 puntos porcentuais menos que no exercicio anterior.
Investimentos a executar directamente
con ese destino polas CCAA beneficiadas.
Que debería referirse ao ámbito de infraestruturas non os totais que contén a
táboa nesta páxina.
Para complicalo máis, hai que considerar
que esta revisión da metodoloxía de cálculo, de acordo co manifestado por Castells, elevou os 3195 M€ de 2007 a
4021.6 M€; un incremento de 826.6M€,
que se compensará nos anos 2008 e
2009. Notemos que os 4365,3 M€ dotados en 2008 supoñen un medre de 8,5%
sobre a cifra do pasado ano revisada
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Na encrucillada
dos montes
Cara a unha nova orientación das
políticas para o monte galego
No monte galego conflúe unha grande
cantidade de intereses diversos que non
sempre son doados de conciliar. Os
propietarios, as empresas de servizos
forestais, as distintas administracións, grupos
ambientalistas, cazadores, a industria
madeireira e moitos outros sectores e persoas
manteñen expectativas e posicións sobre o
que é e debe ser o monte. Tal cantidade e
diversidade de colectivos que teñen algún tipo
de relación co monte permítenos ver que
posúe unha importancia que soborda a súa
cativa presenza entre as preocupacións da
sociedade galega. Son da opinión que o
debate sobre o monte se debe tratar como un
asunto de país, e non só circunscribilo a un
tema sectorial ou parcial.

XOÁN COLAZO PAZÓ
Licenciado en Ciencias Económicas pola
Universidade de Vigo. Participou en 1999
na fundación da Organización Galega de
Comunidades de Montes Veciñais en
Man Común, da que foi vicepresidente
até 2006. Membro das Comisións
Organizadoras dos tres Congresos
Galegos de Montes celebrados (Poio
1997, Pontevedra 2002 e Caldas de Reis
2006). Autor de diversos estudos e
artigos sobre o monte galego en varias
publicacións de Galiza
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Semella estendida polo xeral
entre as persoas a percepción da realidade como algo inmutábel, como
que as cousas levan sendo desde
sempre tal como as vemos hoxe.
Mais a pouco que se reflexione, sabemos que nada permanece parado,
que a evolución é continua. E é cando algunha circunstancia provoca
que nos distanciemos da realidade
cotiá na que estamos insertos que
podemos enxergala con perspectiva.
Poñamos un exemplo para introducir o tema que nos ocupa.
Ollemos unha foto antiga, de hai
corenta, cincuenta ou máis anos.
Alén da escena principal, das persoas retratadas en primeiro termo, seguramente poderemos ollar de fondo unha paisaxe de pequenos
campos cultivados e de montes en
aparencia ermos. En definitiva, o
sistema agrario tradicional. O que
máis nos pode impactar é a ausencia
de montes repoboados sistematicamente. Os nosos ollos afeitos a eles
achan en falta enormes eucaliptos
que se recortan contra o horizonte e
masas de árbores rebordantes sobre
as casas cunha vizosidade tropical
que semella escapada a calquera
control. Confrontámonos entón á
evidencia de que, aínda en tempos
relativamente recentes, o mundo
rural tiña unha estrutura moi diferente á actual e que nas últimas décadas se produciron cambios moi
fortes, fundamentalmente no papel
que xogan os montes na nosa economía e na nosa sociedade. Pode38 terra e tempo 2007

mos cuestionarnos a partir de aí se
esta evolución foi a máis acaída para Galiza, e –máis importante aínda– cal é a que queremos que sexa
de cara ao futuro.
De igual xeito, a vaga de lumes
de agosto de 2006 provocou que tivésemos ocasión de pararnos a ver
en que punto estabamos, cales eran
e deberían ser as actitudes dos galegos e galegas a respecto do monte e
cales as políticas públicas para o
mesmo. O monte, o grande relegado
das axendas de prioridades a nivel
social, o monte esquecido malia a
súa presenza en diversos ámbitos
da vida de moita xente e de que un
de cada tres galegos sexa propietario de montes, este monte invisíbel
pasou a ser, durante unhas semanas, o tema para que todos e todas
opinasen. Ben estivo o debate e as
reflexións de moitos sectores da sociedade galega malia que o detonante fose o lume. Pero quen está todos
os días a carón do monte sabe que
unha vez que desaparece o lume,
unha vez que o fume deixa de nos
irritar os ollos e de provocar que
respiremos con dificuldade, o asunto extínguese na consciencia colectiva e a brasa, mal apagada, ficará
para outra situación propicia.
Respectando todas as posturas
lexítimas, Galiza no seu conxunto
debe decidir que destino darlle ás
dúas terceiras partes do seu territorio. Ningún sector ha de impoñer o
seu interese particular ou a súa visión sobre os aproveitamentos do
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Hoxe por hoxe, o monte
galego é unha fonte de
recursos renovábeis
que non aportan a
Galiza máis ca unha
pequena parte do que
potencialmente podería
producir
monte, e menos se isto atranca ou
impide o seu desenvolvemento harmónico, sustentábel, respectuoso
cos nosos elementos diferenciais e
en beneficio do país. O que se precisa agora é superar as visións limitadas e a curto prazo que puideran darse, e iniciarmos un novo modelo
para o monte que supoña melloras
globais para a economía, para o ambiente e para o conxunto do noso
pobo, nomeadamente os galegos e
galegas do rural.
A CRISE DO MODELO FORESTALISTA. Hoxe por hoxe, o monte galego é, antes ca nada, unha fonte de
recursos renovábeis que non aportan a Galiza –nin ao conxunto da sociedade nin aos sectores económicos e sociais máis directamente
ligados a el– máis ca unha pequena
parte do que potencialmente podería producir. Na tripla vertente de
xerador de recursos económicos,
naturais e de externalidades positivas a nivel social, os montes non están a cumprir na actualidade esas
funcións no grao en que permitirían
as súas características e posibilidades obxectivas. Como consecuencia
dun devir histórico que desestruturou os equilibrios anteriores, os
montes aparecen supeditados ben a
un abandono total, ben a un forestalismo que afoga as outras dúas
funcións fundamentais do monte (a
ecolóxica e a social), sen tampouco
por iso ter desenvolvido un sector
económico potente e integrado no

resto da economía. A preeminencia
dunha explotación dos montes como produtores de madeira de medre rápido a base de especies alóctonas, con destino en grande medida
á produción de pasta de celulosa ou
a unha industria que non soborda a
primeira transformación, mantén ao
monte galego na infrautilización e
na descapitalización, amais de facer
inviábel a compatibilidade coas outras funcións1.
Os dados máis pormenorizados
e fiábeis dos que se dispón indican
que case a metade da superficie de
Galiza está forestada, algo inusitado
en moitos séculos2. En tan só pouco
máis dunha década, de 1985 a 1996,
deuse un aumento de 34%; e o avance do eucalipto foi espectacular pasando de 15,6 millóns de m3 a 34,8:
isto é, máis ca dobrando o volume
da súa madeira. Se temos en conta
que estes dados non son demasiado
recentes e a tendencia parece que
veu sendo a mesma, seguramente
cando o vindeiro Inventario Forestal forneza novas cifras, estas han
ser aínda máis elocuentes, e no caso
do eucalipto mesmo escandalosas,
por ser unha especie xa asilvestrada. Con todo, o sector empresarial
que opera nos nosos montes propón
aumentar en 22% a superficie forestal e, de paso, que o futuro marco legal incentive as características produtivas do monte fronte ás funcións
protectoras3.
E porén, como antes se dixo, estamos ante un fenómeno relativa2007 terra e tempo 39
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mente recente. No sistema agrario
tradicional aínda non inserido por
completo no modo de produción capitalista, os montes tiñan un papel
fundamental de soporte de todo o
conxunto. Como ben estudou Abel
Bouhier, até a segunda metade do século XX o monte era o cerne que sustentaba todo o conxunto da economía agraria. Como produtor de
estrumes que se convertían en abono
das hortas e terras de labranza, como
lugar de sementeira ocasional en rozas e estivadas que complementaban
a produción de trigo e centeo, como
pasto para o gando e en aproveitamentos menores como recollida de
leña, con estes usos o monte constituíase como a pedra angular do ciclo
produtivo agrario tradicional. Pouco
espazo había para os aproveitamentos forestais, que chocaban cos intereses de supervivencia dos labregos e
labregas. Non é de estrañar que as
poucas políticas forestais que se deron na Galiza do Antigo Réxime vi-
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ñeran impostas de fóra e non fosen
aceitadas doadamente no noso país,
como é o caso das devesas reais que
en cada parroquia se estableceron para surtir de madeira aos intereses da
Coroa española4.
Tras un longo proceso de deterioramento das condicións en que subsistía o monte galego –que non analizaremos aquí– foi significativamente
durante o Franquismo cando se realizou unha auténtica voadura do agro
galego. Os montes, que tan fundamentais eran para o sustento dunha
poboación rural maioritaria, pasaron
a formar parte desde 1941 do Patrimonio Forestal do Estado, algo que a
Lei Hipotecaria do 46 reforzou. Con
distintos métodos coercitivos, expulsouse os veciños destas súas terras,
impedíndolles pastar o seu gando no
monte e obrigándoos a plantalo de
piñeiros. O censo agrario de 1972 recolle o dato de que as repoboacións
masivas acadaban xa 752.000 Ha. naquela altura, chegando na actualidade
ao millón de hectáreas: un terzo da
superficie total de Galiza. Isto precipitou a caducidade do modelo de explotación tradicional, ao afastar o
monte do agro cultivado5. A expulsión de poboación do rural foi enorme, co fenómeno emigratorio derivado a partir de finais dos anos 506. Periclitáronse as estruturas rurais tradicionais, mais no seu lugar non xurdiu
un modelo alternativo coherente e
autocentrado, construído a partir de
nos. Non se deu un proceso modernizador, senón que se implantou un
modelo forestalista, alleo aos intereses dos homes e as mulleres do agro,
baseado na produción masiva de madeira de especies de medre rápido para o mercado. Soborda a categoría de
anécdota o feito de se instalar nestes
anos a Empresa Nacional de Celulosas sobre o banco marisqueiro dos
Praceres en Lourizán, e, alén da participación decisiva que tivo e ten en todo o proceso, simbolizou o que se veu
chamando industria de enclave nunha economía de trazos coloniais. Finalmente, a adhesión do Estado á
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CEE nos anos 80 rematou por inserir
as explotacións familiares nun modo
de produción mercantilista, co cal as
estruturas tradicionais agrarias desaparecen case por completo nunha
soa xeración.
A herdanza da Ditadura foi ben
negativa: un monte dedicado ao forestal, con grandes desequilibrios e limitacións; un monte que só satisfai a
produción de madeira de baixa calidade e baixo prezo e que non xera unha
cadea de valor significativa ao seu redor7. A especialización forestal non é
unha aposta de planificación estratéxica para o desenvolvemento rural,
senón un espazo que se ocupa a custa
do abandono da actividade agrogandeira. É máis, isto limita o potencial
multifuncional dos montes e presenta
graves problemas de sustentabilidade
social e ambiental. A Escola Forestal
española do século XX inculcou na
sociedade a identificación sen matices
de máis árbores igual a maior riqueza
ecolóxica, sen pararse a considerar especies, o xeito de cultivo nin as superficies, e desde logo sen valorar a riqueza económica, ecolóxica e social
que outros tipos de hábitats e montes
ofrecían. E alén de non resultar nada
acaída á realidade galega, esta visión
non é quen de enxergar que un cultivo arbóreo non é, en practicamente
ningún caso, un bosque, e menos un
hábitat natural rico e variado en especies animais e vexetais.
O SÍNTOMA DOS LUMES. Como
consecuencia necesaria do panorama

que vimos de expor, o fenómeno dos
lumes xeneralizados e cíclicos é todo
un síntoma dun monte galego monofuncional e desestruturado. As causas detonantes de cada lume concreto resultan variadas e deben estudarse e darlle as solucións acaídas a cada caso. Pero as causas últimas hai
que buscalas no modelo actual de
montes que temos, no que o lume se
converteu en compañeiro constante
naquelas épocas con condicións climáticas favorábeis.
Os lumes volvéronse un mal endémico en Galiza. Pero son un mal
menor para unha industria forestal
que externaliza e socializa os custos
dos dispositivos de extinción e loita
contra os mesmos, de xeito que é a
Administración a que se encarga de
pagar os 70 M que anualmente se
empregan de xeito directo para esa
fin. E, de por parte, cando un mal
asenta até se derivan aberracións como a chamada “economía do lume”,
que retroalimenta e perpetúa os incendios nun reparto de cinzas. Pódese facer un paralelismo co que dixo
alguén sen retranca ningunha hai uns
anos: “Menos mal que nos veu o Prestige, foi unha benzón…”.
Aínda que só fose por isto, os lumes obrígannos a cuestionar se o actual modelo é o que queremos para os
nosos montes. Aínda que nun futuro
non se poderá deixar de contar cun
servizo de extinción de lumes con
grande presenza no país, hai que
orientalo cara a unha vocación máis
preventiva. E en calquera caso, Galiza
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non pode resignarse a manter as cousas pouco máis ou menos tal cal están agora. O forestalismo entrou en
crise e, tanto polo problema concreto
dos lumes como polo mal aproveitamento dos nosos recursos do monte,
hai que buscar cambios estruturais
que o superen.
O MONTE MULTIFUNCIONAL. OS
DIVERSOS APROVEITAMENTOS
DOS SEUS RECURSOS. O monte
galego ten que cumprir, como veu
sendo tradicional, unha tripla función: a económica, a ecolóxica e a
social. Superando a primacía da produción mercantil de madeira, hai
que acadar que todas as tres sexan
compatíbeis no máis alto grao que
se poida, e que a explotación e usufructo dos montes se faga de xeito
racional, ordenado, con criterios de
sustentabilidade e de acordo cos
progresos técnicos e de coñecemento dos que dispomos na actualidade.
O ordenamento das actividades no
monte servirá para garantir unha
explotación compatíbel e equilibrada que asegure ao tempo a conservación dos recursos. Nuns montes
ordenados hai sitio para todo tipo
de producións e de usos, polo
que fomentar a diversificación é
fundamental.
A función económica ou produtiva debera incluso reforzar a contribución que o monte fai na actualidade á riqueza do noso país e máis
especialmente ao desenvolvemento
rural8. Pero isto pasa por diversificar
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os recursos explotados e por facelo
de xeito sustentábel. Hai que ter en
conta que o rendemento produtivo
do monte galego, con 95 m3/ha de
volume madeirábel medio se achega
aos valores dos países europeos de
tradición forestal, como Suecia e
Finlandia, e duplica a media de Europa. Polo tanto, a madeira é un recurso renovábel básico que ten que
ter unha grande presenza nos nosos
montes. Pero vese preciso potenciar
outro tipo de arborado para acadar
madeira de calidade, cunha demanda crecente, de maior prezo e que
permite unha transformación de
maior valor engadido ca hoxe, xa
que a corta anual de 6,8 millóns de
m3 de madeira, de eucaliptos e piñeiros maioritariamente, se destina á
industria de primeira transformación (pasta de celulosa, taboleiro e
chapado, e serradoiros) e, en moita
menor medida, á de segunda transformación que é a que pecha os procesos produtivos (94% da madeira
para fabricación de móbeis procede
de fóra de Galiza).
Tamén o monte é, e pode selo
moito máis no futuro, xerador de recursos económicos alén do forestal.
O aproveitamento gandeiro extensivo nos montes non é desprezábel en
certas comarcas do país e debe ordenarse o seu aproveitamento para que
poida xerar rendas tanto aos gandeiros como aos propietarios dos terreos. E a creación de novos pastos para
as explotacións gandeiras ten sentido naqueles montes que sexan aptos. Polo demais, o aproveitamento
da enerxía eólica ou da biomasa forestal ten que ser unha fonte de recursos moi importante para a poboación rural, se se fai un ordenamento
racional e sustentábel do mesmo. Á
par disto, existen outras innumerábeis actividades, como pode ser o turismo, e producións como os froitos,
o mel ou os cogomelos, que teñen tamén unha dimensión económica, sobre todo se conseguen a súa transformación e comercialización axeitadas. E é que o aproveitamento varia-
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A visión de volver
reintegrar os montes
dentro do ámbito rural,
dentro do mundo
agrario foi o inicio
imprescindíbel para
superar unha situación
insustentábel por máis
tempo
do dos recursos do monte potencia
as outras dúas funcións: a ambiental
e a social.
A función ecolóxica que cumpren
os montes está fóra de dúbida, só
cumpre lembrar que a inmensa maior
parte dos ecosistemas de interese natural ou que contan con algún tipo de
protección se atopan nos montes,
que son a base da nosa biodiversidade e que cumpren un papel decisivo
nos ciclos hídrico e do CO2. E máis
unha vez, a función social dos montes está moi relacionada coas outras
dúas. Un monte multifuncional xera
benestar ao conxunto da sociedade a
través de usos de lecer, paisaxísticos,
formativos, de conservación e posta
en valor dos bens do patrimonio arqueolóxico ou etnográfico, etc. É doado comprender que tamén isto pode
presentar ao tempo unha dimensión
económica e ambiental, xa que un
monte multifuncional integra todos
estes aspectos complementándoos
entre si, fronte a un modelo de monte forestal só industrialista e baseado
nos monocultivos.
A NECESIDADE DE CAMBIOS: AS
NOVAS POLÍTICAS PARA O MONTE. En moitos ámbitos os cambios
para realizar unha tarefa tan necesaria como mudar de modelo de monte xa están en marcha. O momento
actual, en que o nacionalismo ten
responsabilidades sobre as políticas
do agro, favorece que se tente levar
a cabo profundas reformas que nos
coloquen nunha vía moito máis po-

sitiva para o país. A visión de volver
reintegrar os montes dentro do ámbito rural, dentro do mundo agrario
foi o inicio imprescindíbel para superar unha situación insustentábel
por máis tempo. E as medidas concretas que desde a Consellaría de
Medio Rural se puxeron en marcha
nos últimos meses van na orientación dese monte multifuncional e
que unha parte importante do sector e da sociedade xa viñan demandando hai tempo.
O cambio cara a unhas políticas
que valorizan o monte e tenden a facelo útil para os seus propietarios e
para Galiza ten exemplos abondo:
❚ A posta en marcha das Unidades
de Xestión Forestal que procura a
xestión profesionalizada, sustentábel e xeradora de rendas periódicas para as pequenas propiedades particulares;
❚ As liñas de apoio á I+D forestal ou
creación da Plataforma Tecnolóxica
da Madeira, como elementos para a
competitividade dos produtos derivados;
❚ As distintas liñas de axudas de nova creación e con novos criterios,
que perseguen a valorización integral dos múltiplos produtos e servizos que se obteñen do monte, baseándose na xestión sustentábel e
no desenvolvemento de todos os
beneficios económicos, sociais e
ambientais posíbeis;
❚ O fomento das frondosas caducifolias en detrimento doutras especies como o eucalipto;
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❚ O apoio á industria transformadora que aumente o valor engadido
da madeira;
❚ O decreto de aproveitamento da
biomasa forestal que, ao tempo que
fai unha valorización da mesma, incide na prevención contra os lumes.
Todo este conxunto de medidas
que van nunha mesma dirección precisan, en calquera caso, dun marco normativo que as apoie e que garanta un
espazo autónomo para a súa posta en
marcha no futuro. Ademais da Lei de
Defensa contra os Incendios Forestais,
que xurde como resposta á situación
descrita máis atrás e que estoupou o
pasado verán de 2006, a verdadeira
aposta política que se pretende levar
adiante é a aprobación, por vez primeira, dunha Lei de Montes de Galiza. Esta ferramenta semella imprescindíbel e
de grande potencia para fixar o modelo de monte que precisamos.
A nova Lei de Montes debe favorecer os cambios estruturais cara a un
monte multifuncional que xere beneficios para todos os axentes implicados
e benestar para o conxunto da sociedade. E a maiores diso, do que xa se fixo abondosa referencia, a nova Lei deberá apuntalar un dos elementos
diferenciais da nosa nación como é a
existencia dos montes veciñais en
man común. Estes montes singulares,
en réxime de propiedade xermánica,
están padecendo de continuo o risco
de asimilación e desnaturalización, e
son bocado de gusto de especuladores
varios e sectores que depredarían dunha sentada os seus recursos. A riqueza
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de recursos que posúen, as súas implicacións sociais e as potencialidades
medidas en dimensión de cada monte9
obrigan a prestar especial atención á
súa existencia e a asegurala no futuro.
Isto pode facerse por medio de recoñecer a propiedade veciñal (propiedade
privada colectiva) como un terceiro tipo de propiedade diferenciada das propiedades públicas e das privadas particulares. A constitución portuguesa
xurdida de abril así o fai para os seus
baldíos. A partir de aí, e sempre atendendo ás súas peculiaridades, o traballo conxunto da Administración coas
comunidades de montes que os xestionan ha de producir a cada mellores
resultados, pois estas propiedades pola súas especiais características son
moi acaídas para cumpriren as tres
funcións do monte perfectamente.
O cambio que se está a producir a
respecto das políticas do PP para o
monte é enorme, xa que na lexislatura anterior este avogaba por unha lei
–aínda que nunca fixo realidade este
desenvolvemento do autogoberno–
que profundase no forestalismo e
cuestionase a propiedade dos montes
veciñais. O outro Partido estatal que
ostenta agora – decembro de 2007– o
Goberno de España, tampouco pode
ter moi tranquila a consciencia, pois á
indefinición que decote amosa suma
medidas claramente contrarias aos intereses do monte galego, por exemplo
manter no imposto de sociedades ás
comunidades de montes, malia as reiteradas promesas en sentido contrario. Será que o tal Goberno goberna
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No que se refire ao
aproveitamento e á
xestión dos recursos
moito, incluído nos esforzados deputados do PSOE polas circunscricións
galegas, sempre habelenciosos en dicir unha cousa e votar outra sen padecer consecuencia ningunha.
REMATE. No que se refire ao aproveitamento e á xestión dos recursos do
monte, a sociedade galega non pode
continuar a padecer a vía forestalista
vixente nos últimos decenios, unha
vía dilapidadora que non obedece aos
intereses da maioría e que non é quen
de estender de xeito significativo os
seus potenciais beneficios económicos, sociais e ambientais. As nova políticas para un monte multifuncional
están xa en marcha e neste intre faise
inescusábel seguir a dar pasos cara a
esa nova orientación do monte galego. Profundar nelas é unha tarefa que
require tamén desenvolver unha normativa propia como a Lei de Montes,
que é chave en todo o proceso. En calquera caso, sabemos que cambios estruturais como os que se pretenden
son lentos, difíciles de implantar e a
súa visualización non é nada doada.
Porén, os cambios fondos son os
que se precisan, e neles xa se avanzou
moito máis do que puidese semellar.
A foto do futuro agárdanos cun
fondo dun monte diverso, rico, vivo.
Con utilidade para todos e todas.
Noso ■
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saldo migratorio negativo en Galiza de todo o século XX, con -237.303 e -233.856
persoas respectivamente, isto é, case medio millón de persoas que deixaron o país
en 20 anos sen que a inmigración cubrise a
súa saída. (Ver: Beiras Torrado, X.M. “O
atraso económico de Galiza”. Laiovento.
1997).
No caso do eucalipto a evolución dos prezos nos últimos anos foi negativa, con reducións de até o 40% respecto a mediados
dos anos 90, o que está dando lugar a unha perda evidente de rendibilidade para os
propietarios. Esta deprezación está no fondo de conflitos como o que manteñen produtores da Mariña e Ortegal con Norfor, a
filial de ENCE á que levan 2 anos vetando
nas súas vendas polo baixo prezo acadado.
Os 2.600 M€ de facturación do sector forestal representan o 2,2% do PIB galego e o
emprego de 21.000 traballadores, cifras
non moi elevadas e temos en conta a grande especilización madeireira galega.
Nesta terra de minifundios e concentracións parcelarias os montes veciñais teñen
unha dimensión media de 250 Has.

do monte, a sociedade
galega non pode
continuar a padecer a
vía forestalista vixente
nos últimos decenios

O carácter absentista do aproveitamento
forestal, unido á falla de tradición e de cultura forestal, inciden nun sector forestal
inmaduro coas características citadas.
En 1996 había en Galiza 1.390.000 Has de
superficie forestada segundo se recolle no
III Inventario Forestal Nacional.
Documento “El futuro de la industria forestal en Galicia”, presentado en Trabada o
9/5/2007 pola Asociación Monte-Industria,
o Clúster da Madeira e Fearmaga.
Véxase por exemplo: Morgade Martínez, X.
Carlos: “As devesas reais da parroquia de
Mourente”. Concello de Pontevedra. 2003.
Véxase: Balboa López, Xesús: “O monte en
Galicia”. Edicións Xerais. Vigo. 1990.
Segundo os datos intercensais as décadas
de 1951-60 e 1961-70 foron as de maior
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As falsas promesas
dos agrocarburantes
A perspectiva galega
Este debate ten a oportunidade de,
por unha banda, ser anterior a calquera
desenvolvemento tecnolóxico irreversíbel na
Galiza, de efectos incertos, e tamén de situar
no centro das análises o noso modelo de
dependencia enerxética no país.
XOSÉ MANUEL GONZÁLEZ VILAS
Enxeñeiro Agrónomo pola Universidade
de Santiago. Estudos de 3º ciclo na
Universidade de Córdoba sobre
Agroecoloxía, Campesiñado e Historia
no “Instituto de Sociología y Estudios
Campesinos (ISEC)”. Actualmente é
Responsábel Comarcal do Sindicato
Labrego Galego no Ribeiro
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POR QUE ESTE DEBATE?. O encadramento, político ou académico, da
cuestión pódese incluír nas simbioses cada vez crecentes entre o pensamento económico-ecoloxico e o
aumento das demandas e loitas sociais con sentido eco(nómico)-ambiental1. A soberanía política precisa
de integrar cada vez máis a consciencia nosa sobre o noso metabolismo
social en termos de dependencia de
recursos (enerxía, alimentación, minería, etc.) como de modelo económico (a planificación económica, o
papel do mercado, estrutura económica, etc.). Precisamente, un dos elementos centrais da acción do nacionalismo é o combate contra o
proceso histórico de alleamento das
tomas de decisión sobre a xestión
dos nosos recursos materiais. Exemplos témolos dabondo na loita contra emprendimentos hidroeléctricos
no franquismo, contra as implantación de nucleares, ou, máis recentemente, a loita contra os efectos da

contaminación no noso litoral polo
transporte marítimo mundial de hidrocarburos.
Nestas loitas gravita a dependencia enerxética, colocada dunha maneira e outra, agora máis que nunca no
panorama de encarecemento das materias primas de toda índole. Galiza actualmente é un pais altamente dependente de recursos enerxéticos non
renovábeis, ao igual que o noso entorno xeográfico, aparte tamén, o que era
menos previsíbel, unha relativamente
recente dependencia exterior de alimentos. Cada vez máis, a superficie
agraria galega está nun estado de barbeito improdutivo, co conseguinte ciclo de abandono-matugueira-lume, e
a sangría económica destinada á extinción do lume. A outra parte é un
encarecemento da nosa produción alimentaria pola importación crecente
de alimentos para o consumo da nosa
gandaría e a poboación.
Nos medios de comunicación
apuntásenos a posibilidade de intro-

ducir os aproveitamentos agroenerxéticos para conciliar precisamente
economía e ambiente. Os mal chamados ‘biocombustíbeis’, que a partir de
agora denominarei “agrocarburantes”2, segundo os seus impulsores,
aforran recursos renovábeis, aproveitan terra agraria abandonada, xeran
emprego, diminúen as emisións de
gases de efecto invernadoiro (Kyoto),
e ademais con recursos nosos.
Desde unha óptima economicista
que sitúa o mercado como elemento
de toma de decisions partindo das
preferencias subxectivas das persoas
poderiamos dicir que si ás supostas
bondades da introdución de agrocarburantes no noso modelo de desenvolvemento3. Mais se situamos a análise desde a constatación de que toda
economía material esta conectada cun
entorno material de recursos con tendencia natural a minguar e a se estragar e que xera residuos e outros problemas socioambientais (as reservas
de petróleo diminúen, a contaminación dos solos atmosfera, solos e augas, sobreproducions de bens de consumo inútiles, etc.) a cousa cambia.
Todo isto é o que a economía denomina como ‘externalidade’, ou sexa todo o que non é amosado como
contabilizado en termos monetarios,
queda literalmente debaixo da alfombra dos que non se queixan ou cotizan (as amas de casa, a pureza do noso aire, as baleas que se extinguen, as
veces de máis que teremos que ir ao
ambulatorio). O debate de máis fundo estabelece a necesaria distinción

entre a economía formal (a que vemos monetariamente) e a real (aquela que nos afecta fisicamente), pois o
enfoque neoliberal distancia estes
dous planos dun xeito máis perigoso
e máis opaco para que a cidadanía demande as decisions correctas.
POR QUE OPORNOS?. Este epígrafe
seguramente deberiámolo deixar ao
final mais, para non molestarmos o
lector con esa espera, diremos algunhas cousas que se din dos agrocarburantes que non son, ou cando
menos discutíbeiss, advertir que aínda sendo encadrado este artigo na
perspectiva galega, hai dimensións
supranacionais onde como cidadáns
galegos participamos e influímos
con outras poboacións.
SON ECONOMICAMENTE E ECOLOXICAMENTE EFICIENTES. É un
erro producir industrialmente combustíbeis a partir de trigo, remolacha
ou colza. Estes agrocombustíbeis industriais de primeira xeración a partir de cultivos intensivos anuais teñen una eficacia enerxética moi
baixa4: sendo 1,00 = mesma cantidade de enerxía gastada na produción
que no contido enerxético no produto final, dáse que é negativo para etanol de millo; 1,06 para etanol de trigo; 1,14 para etanol de remolacha;
1,66 para éster de colza. Estas cifras
son respectivamente de 1,35- 1,25 2,23 si se integran as economías xeradas pola utilización en alimentación animal dos coprodutos. Para o
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aceite bruto de colza prensado na explotación, os resultados son mellores: 1,88 y 3,8. É o etanol de caña de
azucre o que obtén os mellores resultados. Pero aquí non se produce. Estes cálculos non teñen en conta todo
o ciclo económico e ecolóxico en termo de externalidades diversas.
A metodoloxía máis usual para
analizar todo tipo de externalidades,
aínda coas súas limitacións por atoparnos con incomensurabilidades inevitábeis, é considerar o ciclo de vida
de calquera produto onde se internaliza amortización de maquinaria en termos enerxéticos (ex: polo que se precisou en construír un tractor), insumos agroquímicos, sementes, transporte á factoría, etc.
En termos de output enerxético
comparado co input enerxético para a
produción de etanol, o estudio publicado na revista Science amosa que5:
❚ O millo require 29% máis de enerxía
fósil que o combustíbel producido.
❚ A switch grass require 45% máis de
enerxía fósil que o combustíbel
producido.
❚ A biomasa da madeira require 57%
máis de enerxía fósil que o combustíbel producido.
❚ A soia require 27% máis de enerxía
fósil que o combustíbel producido.
❚ O xirasol require 118% máis de
enerxía fósil que o combustíbel
producido.
Do anterior pódese deducir que
os agrocarburantes cando menos non
son máis “baratos” que os obtidos do
petróleo e non contribúen á diminución das emisións de CO2.
Poderíase argumentar que hai que
traer as materias primas ou agrocarburantes desde outras latitudes con condicións ecolóxicas máis eficientes como a cana de azucre para etanol no
Brasil. A pregunta é se os galegos nos
beneficiamos realmente fronte a outras oportunidades e se aceptamos
sen máis o estrago nas florestas amazónicas que provoca máis efecto invernadoiro e agudiza a desigual estrutura
de propiedade nos latifundios. O debate é difícil se temos en conta a com48 terra e tempo 2007

plexa xeopolítica do petróleon e as recentes posicións en Cuba e Venezuela6
sobre a cuestión poden deitar máis luz
sobre o tema. En todo o caso, o dilema
é entre recursos que se estragan co
tempo (reservas de petróleo e solos
tropicais sometidos a monocultivo).
Como se amosará máis adiante, o
debate galego quedará seguramente limitado na lóxica de importar ou non
importar materias para agrocarburantes, situándose os proxectos que previstas na proximidade de portos onde
se importan graneis agrícolas (A Coruña na refinaría, Porto de Ferrol, Begonte, Vigo, etc.). Os cidadáns deben saber
que o transporte marítimo nos ocasiona estragos no tempo que case ninguén
quere sufragar (lembrar o Prestige).
O que si é certo, tendo en conta a
influencia dos países agroexportadores (EUA, Arxentina, Canadá, Brasil,
etc.) na formación do prezo das materias alimentarias básicas (cereais e soia
principalmente), é que a concorrencia
cos destinos alimentarios con demanda crecente (de quen a poida pagar)
elevará inevitabelmente o prezo final
ao consumo7.
COMO NOS AFECTARÍA NO NOSO
BALANCE ALIMENTARIO. Se antes
deixabamos a bola no tellado da decisión de importar ou non importar
os agrocarburantes (xa sexan elaborados ou as materias primas para elaborar), quedaría por ver se convén
cultivalos na Galiza para o noso consumo ou exportación.
Sendo máis que discutíbel que os
agrocarburantes teñan un rendemento neto positivo en termos de
eficiencia enerxética, non o é en
cambio que a hipotética eficiencia só
poderá ser efectiva en terreos axeitados e fértiles, ou sexa terra con aptitude agrícola, sobre todo se temos en
conta a necesaria secuencia en rotación destes monocultivos.
É de todos/as coñecido que Galiza
ten unha superficie agraria útil (SAU)
inferior á media dos países e rexións
do contorno xeográfico (só 25% da superficie total), nalgún medio xornalís-
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O que si é certo, tendo
en conta a influencia
dos países
agroexportadores, é
tico situouse en 170.000 Ha o potencial para aproveitamentos agroenerxéticos. De tomarse minimamente en serio esta hipótese, significaría hipotecar
unha porcentaxe altísima dos aproveitamentos agrogandeiros actuais (xa
que supón 23% da SAU galega actual).
Se temos en conta a nosa heteroxénea estrutura parcelaria e demográfica, a proliferación de aproveitamentos agroenerxéticos (excluíndo a
biomasa de subprodutos ou rozas forestais), tería de certo unha influencia no acceso á terra e condicionaría a
viabilidade de moitísimas explotacións (sería o caso do aproveitamento
de carne, leite, pataca, etc.).
Á dependencia alimentaria hai
que sumar a dependencia nos consumos intermedios das explotacións
pecuarias onde xa é coñecida a estrutural necesidade de importar racións
para o gando.
Como dicíamos, xa hai indicios
da suba dos cereais e da proteína vexetal na concorrencia emerxente coa
produción de agrocarburantes nos
chamados países agroexportadores
(EUA, Canada, Australia, Arxentina,
Brasil e Uruguai)9.
Sen entrar en cálculos profundos,
non é difícil pensar nos complicados
escenarios que habería en Galiza de
competir o binomio colza-xirasol co
binomio pradeira-millo, por dar só un
exemplo.
Botando mao das insuficientes estatísticas de Galiza sobre balances
agroalimentarios netos (non se inclúe
o autoconsumo), vemos que en subsectores importantes na alimentación
como a produción de froita, hortícolas
ou pan somos deficitarios/as (Táboa 1).
Se con estes datos non é suficiente, temos de situar o xa dito déficit de
materias agrícolas para os consumos
intermedios da gandería extensiva e
intensiva galega. Xa nos anos 80, Galiza importaba mais de 4 millóns de
toneladas de millo e 2 millóns de soia
para a produción de leite e carne.
A hipótese máis certa é que a dependencia en materias agrícolas se
verá agravada por un incremento nos

prezos a curto e a medio prazo só co
aumento da demanda de agrocarburantes e sen entrar noutras consideracións (suba do petróleo, suba dos
portes, concorrencia de economías
emerxentes como China, calamidades metereolóxicas puntuais, quecemento global, demanda alimentaria
interna dos agroexportadores, etc..).
Este escenario sitúa como autenticamente antitético e irracional fomentar a produción de agrocarburantes
que compitan coa produción
de forraxes e cereais autóctonos,
sobre todo cando o prezo da materia
prima será global.

que a concorrencia cos
destinos alimentarios
elevará
inevitabelmente o prezo
final ao consumo

OS AGROCARBURANTES NA PERSPECTIVA DA (IN)SUFICIENCIA
ENERXÉTICA GALEGA. Por un procedemento imperativo de centralismo burocrático que nos lembra as
arengas do planeamento quinquenal
do antigo socialismo soviético hai a
obriga por parte da Comisión Europea de acadar no 2020 10% do consumo total de combustíbeis en base a
agrocarburantes. Este “mandato”, curiosamente, non esta referido a outro
tipo de enerxías renovábeis como a
eólica, hidráulica, solar, mareomotriz,
etc., polo que xa de raíz hai un “cheiro sospeitoso” sobre as bondades de
tal arrebato tecnocrático.
Partindo das nosas necesidades,
temos que Galiza consumiu no ano
2004 2.544 Ktep de enerxía primaria
dispoñíbel final en base a produtos petrolíferos (case a totalidade en gasolina
e gasóleo)9. De seguir o ditado pola Comisión, e sen agregar as subas de consumo máis que seguras, teriamos que
producir un mínimo de 508,80 Ktep de
enerxía por medio de agrocarburantes.
Unha hectárea de cultivos agroenerxéticos pode producir entre 600700 Kg de agrocarburante en termos
brutos para rotacións bienais (xa se dixoque seguindo unha análise de ciclo
de vida isto non é certo e a cantidade
pode ser 0 ou menos que 0) que é equivalente a unha media de 5.850.000
Kcal12. Para producir esta estimación á
baixa de 508,80 Ktep precisariamos de
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414.000 Ha/ano que supón máis da superficie agraria actual de Galiza!!
Pensamos que co dito queda ben clarificada a situación.
CONSECUENCIAS PRÁCTICAS.
Nunha volta á unha especie de despotismo ilustrado enerxético con
fundamentos na fisiocracia do século XVIII, os nosos dirixentes de calquera nivel non fomrularían nin se-

1

2

3

TÁBOA 1
Segmento

Produción propia Compra dos
á venda
fogares galegos
(miles Tm)
(miles Tm)

Déficit

Superávit

4
5

Cereais
Panificación

24.463

134.583

110.120

Legumes, horta e froita*

163.213

464.447

301234

Pataca

311529

104000

207529

* tanto fresca como procesada. Elaboración propia8
6

quera a cuestión. A cuestión virá
dada polo tempo, de empregar masivamente os agrocarburantes sen
introducir no seu prezo as externalidades apuntadas (ao igual que o
petróleo) non cambiaremos o patrón de consumo enerxético que
nos achega ás economías do noso
entorno xeográfico que é claramente insustentábel.
Todo virá dado entón por políticas de feitos consumados que poidan
“obrigar” a políticas autoritarias e impopulares co respecto do consumo de
enerxía e materias nun marco xeopolítico certamente explosivo. A outra
alternativa difícil que o nacionalismo
precisa encarar é a de analizar a fundo o noso metabolismo social e aproveitar as nosas vellas loitas (contra os
encoros, contra as nucleares, contra
as mareas negras, etc.) para acadar
unha perspectiva de acción social verdadeiramente materialista necesariamente complementaria do mesmo
concepto de soberanía política ■
50 terra e tempo 2007

7

8

9

Estamos falando das achegas da Economía
Ecolóxica e a Ecoloxía Política, liñas académicas que se fundamentan nas insuficiencias históricas da Economía Política Clásica
(liberal ou marxista) e as falacias do modelo neoliberal actual.
Agrocarburante mellor que biocombustíbel xa que non agacha a verdadeira natureza do seu uso, que ó transporte motorizado que en si é unha fonte de insustentabilidade desde calquera punto de vista.
Xa que se se “subsidian” fiscalmente (de
xeito opaco) e resultan mais baratas nas estacións de servizo, como un cidadán podería non escoller esta opción, non haberá
tanta complicación xa que será obrigatoria a
súa mestura cos carburantes de orixe fósil.
Ver estudio de EDEN-www.espoir-rural-fr
Artigo publicado na revista Science onde
se mostran comparativas de eficiencia
enerxética de varios agrocarburantes,
neste artigo hai un estudio feito por David Pimentel e Tad Patzec da Universidade de Cornell e Berkeley respectivamente. David Pimentel leva estudando a
relación entre agricultura e enerxía desde
os anos 80.
Fidel Castro e Hugo Chaves teñen posicionado contra a estratexia do etanol que
o Presidente Bush quere implantar na
América Latina, nomeadamente acordos
con Brasil e Arxentina.
Resultan ridículas as afirmacións da Ministra Espinosa queixándose de que non
se pode subir o pan xa que no Estado Español a penas hai aproveitamentos agroenerxéticos, o prezo do pan hai tempo que
se marca lonxa global de Chicago. Un dato,
só nos EEUU esta proxectando unha producción anual de 15.000 millóns de galóns
de etanol provinte do millo (sería a metade da superficie de millo).
Fontes: Macromagnitudes agrarias galegas
2001 http://www.igvs.xunta.es/conselle
/ag/public/Macro_01/C05G.htm;
Estatísticas do MAPA sobre alimentación
en fogares file:///C:/Documents%20and%
20Settings/Usuario1/Mis%20documentos/sindical/Biodiesel/consumo%20total%20alimentos%20galiza%202005.htm. O
consumo de pan estimouse para 800 g de
fariña por kg de pan.
INTEGA: Balance enerxético de Galicia para 2004 www.inega.es
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O ESTANCAMENTO E AS FINANZAS. Nunha serie de artigos publicados na revista Monthly Review e en
libros publicados pola editora desta,
ao longo das décadas dos setenta e
dos oitenta do século pasado, Harry
Magdoff e Paul Sweezy propuxeran
que a tendencia xeral do capitalismo serodio é cara ao estancamento1. A falta de oportunidades para obter unha rendibilidade suficiente do
investimento é a causa primaria des-

ta tendencia. Un menor investimento na economía produtiva (a “economía real”) significa un crecemento futuro inferior. Xa Marx escribiu
respecto da posibilidade deste mesmo fenómeno que:
“Se esta nova acumulación se atopa con dificultades no seu emprego,
pola falta de esferas de investimento,
ou sexa, por mor da existencia de excedentes nos ramos de produción e
unha sobreoferta de capital de présta-

publicado en xullo-agosto na Monthly

Review (2005)

Traducido por XOSE DÍAZ DÍAZ
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mo, esta plétora de capital diñeiro
emprestábel reflite simplemente as limitacións da produción capitalista ...
un obstáculo que é verdadeiramente
inmanente ás súas leis de expansión,
isto é, aos límites nos que o capital
pode realizarse así mesmo como capital.” (Karl Marx, O Capital, Vol. 3).
Por suposto, esta tendencia ao estancamento non significa que non
exista crecemento en absoluto. Mais
exactamente, implica que a economía
funciona por debaixo do seu potencial, manifestado na existencia dunha
capacidade produtiva non utilizada
apreciábel, así como dun significativo
desemprego ou subemprego. Así, ao
longo dos pasados trinta anos, a capacidade industrial utilizouse nunha
media de 81%, e durante o último
quinquenio, esta media foi unicamente de 77%. Existe, normalmente, unha
significativa capacidade de produción
sen utilizar aínda nas fases de recuperación do ciclo económico. Durante a etapa de auxe que significou, na
súa maior parte, a década dos sesenta, o sector manufactureiro producía
ao redor de 85% da súa capacidade, e
mesmo no mellor dos anos, 1966 (durante a guerra de Vietnam), a produción manufactureira só chegou a 91%
da súa capacidade.
En relación coa utilización da forza
de traballo, a taxa oficial de desemprego en xullo de 2006 situábase nun relativamente baixo 4,8%. Porén, a “medida alternativa de utilización da forza de traballo” do Departamento de
Estatísticas Laborais –que inclúe, ade-

mais, dos “oficialmente” desempregados, unha estimación dos que renunciaran á busca de traballo, e dos que,
traballando a tempo parcial, estarían
dispostos a traballaren a tempo completo– móstranos que ao redor de 8%
da forza de traballo potencial está
nunha situación de subemprego ou
desemprego. Aínda isto parece ser
máis ben unha estimación nesgada á
baixa da situación real do desemprego,
dada a caída da participación da forza de traballo no mercado laboral2,
nas condicións de estancamento dunha economía liderada polo sector financeiro. Malia á consideración da categoría de “traballadores marxinais” na
medida alternativa do desemprego, as
metodoloxías existentes non capturan
na súa totalidade a posición dos que
saíron ostensibelmente do mercado laboral3, mais que están realmente ansiosos por traballar. No período actual,
semellante situación, profunda e crónica, de desánimo, que forza a traballadores potenciais fóra da reserva laboral, parece continuar presente malia o
reponte experimentado no ciclo económico. Así, as taxas de participación
no mercado de traballo minguaron
desde o ano 2000 –un fenómeno que
case non ten precedentes após o período da II Guerra Mundial, e que deu lugar a unha intensa controversia4.
De feito, o incremento medio no
emprego real desde o final da última
recesión foi extremadamente frouxo. Como indicou o xornalista económico Floyd Norris “Neste punto,
após nove recesións previas, existían unha media de 11,9% de máis
postos de traballo sobre os existentes ao final da recesión. Mais agora
[agosto de 2006] ... existen só 3,5%
máis de postos de traballo que ao final da última recesión”(New York
Times, 2 de setembro de 2006). Por
tanto, tras tres anos de recuperación, logo dunha recesión moderada, aínda presenciamos indicadores
significativos de estancamento. As
economías capitalistas fundaméntanse
no obxectivo do beneficio e da acumulación sen fin. De aí que os problemas
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A globalización
neoliberal é a
manifestación máis
recente do
xorden cando non son capaces de se
expandir a taxas de crecemento razoabelmente elevadas. Problemas que
abranguen situacións de elevado desemprego/subemprego, recesións frecuentes, crises nas bolsas de valores,
inflación, e deflación. Fíxose uso dun
determinado número de mecanismos,
que se resumen sucintamente a continuación, ou ben como medidas compensatorias, ou ben representaron intentos de superar a tendencia cara ao
estancamento do capitalismo serodio.
Porén, como expresaron Magdoff e
Sweezy: “A tendencia ao estancamento é inherente ao sistema; está profundamente enraizada, e opera continuamente. As contratendencias, por outra
parte, son variadas, intermitentes, e (o
máis importante) autolimitantes” (O
estancamento e a explosión financeira,
Monthly Review Press, 1987).
IMPERIALISMO, GLOBALIZACIÓN E
ESTANCAMENTO. Cando as industrias madurecen e os seus produtos saturan os mercados domésticos, as empresas buscan saídas rendíbeis para as
súas mercadorías e o seu capital, intentando dunha maneira cada vez
máis intensa exportar os seus produtos e levar a cabo investimentos no
exterior. Isto, combinado con outros
importantes obxectivos –como o control das fontes das materias primas necesarias para a produción, o aproveitamento da vantaxe dos baixos salarios
e da existencia de normas moi pouco
estritas sobre as cuestións ambientais
e as condicións de seguranza no traballo– eleva o instinto imperialista, que
é unha característica esencial do capitalismo. A globalización neoliberal
é a manifestación máis recente do
imperialismo: o capital (as grandes
empresas transnacionais financeiras e
non financeiras) utiliza os gobernos,
especialmente ao goberno federal, para
facer máis doada a explotación dos
recursos e dos pobos a nivel mundial.
A situación ideal para os capitalistas é
aquela que os posibilite para investir e
vender onde e cando queiran, para
mobilizar o seu diñeiro e produtos xa

cara a dentro ou cara a fóra dos diferentes países, e para repatriar os beneficios ao seu antollo.
Esta ofensiva imperialista, que
xorde do funcionamento normal da
economía capitalista, subministra as
saídas rendíbeis que poden non existir
no país de orixe, ou as condicións para
unha mellora da rendibilidade neste, a
través do control dos mercados de materias primas necesarias para a industria. Para obter unha idea da importancia dos beneficios alcanzados polos
investimentos exteriores no conxunto
da economía dos EUA, debemos ter en
conta que, se significaban aproximadamente 6% dos beneficios empresariais
totais nos anos sesenta, 11% nos setenta, de 15 a 16% nos oitenta e noventa, sitúanse nunha media de 18%
no quinquenio 2000-2004 (calculado a
partir do Informe Económico do Presidente 2006, Táboa B-91).
É certo que o investimento na periferia5 creou novas saídas para o capital
na busca de oportunidades de investimento. Porén, en presenza dunha variedade de razóns, como a competencia mundial polos mercados, o
estancamento global (evidente na elevación do exceso de capacidade mundial), e o incremento do excedente obtido pola explotación dos mercados do
Terceiro Mundo, que se engade acumulativamente ao capital na busca de
saídas; unha tal expansión exterior
non aliviou seriamente a tendencia cara a sobreacumulación de capital, sexa
nos EUA, sexa a nivel mundial.

imperialismo: o capital
utiliza os gobernos
para facer máis doada
a explotación dos
recursos e dos pobos a
nivel mundial

O PAPEL DAS INVENCIÓNS E TECNOLOXÍAS CHAVES COMO ESTÍMULO ECONÓMICO. En determinados momentos, certas invencións e
tecnoloxías claves estimularon significativamente a economía; algunhas delas ao longo de décadas. Por exemplo,
a invención do automóbil a comezos
do século XX levou finalmente a mudanzas enormes que transformaron a
economía dos EUA, incluso deixando
a un lado o feito da propiedade polas
masas do automóbil: a construción
dun sistema extensivo de infraestrutu2007 terra e tempo 53
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ras de estradas, pontes, túneles; a necesidade dunha rede de estacións de
combustíbeis, restaurantes, de subministro de pezas do automóbil, e talleres
de reparación; o movemento máis eficiente e económico de mercadorías
desde unha localización a calquera outra. Outro dos efectos profundos do
uso persoal xeneralizado do automóbil
foi o incremento de zonas residenciais
nas aforas das cidades (zonas suburbanas). Do lado negativo, o automóbil
eliminou virtualmente a maioría do
transporte público de superficie urbano e interurbano, creou unha fonte de
polución enorme (e de emisión de dióxido de carbono) e obrigou, na segunda metade do século XX, a unha política exterior dos EUA orientada a asegurarse de que o petróleo e o gas tivesen o fluxo continuado necesario para
impulsar estes cambios.
Deste xeito, durante décadas do
século XX, a tecnoloxía do automóbil
estimulou a economía de diferentes
maneiras. As novas tecnoloxías da información (ordenadores, software, a
Internet), aínda que, con toda certeza,
mudaron a forma de traballo dos individuos e das empresas, non parecen
estar a achegar un estímulo económico semellante, tan transcendental
e de longo prazo, malia que a “revolución do silicio” ocasionou importantes
consecuencias económicas.
O CRECEMENTO DO GASTO PÚBLICO COMO UNHA RESPOSTA AO
ESTANCAMENTO. Como sinalou
Keynes, o gasto público en infraestru54 terra e tempo 2007

turas físicas e sociais tamén pode impulsar a economía: por exemplo, o
sistema de autoestradas interestatais,
reforzou á economía directamente a
través da creación de postos de traballo e, indirectamente, facendo a produción e as vendas máis eficientes.
Porén, o gasto militar ten un efecto
de estímulo especial. Como apuntou
Harry Magdoff: “Unha economía de
mercado en expansión sostíbel precisa tanto do investimento activo como dunha elevada demanda de consumo. Agora, o que ten de bo o
militarismo para os intereses particulares é que anima e apoia o investimento en produtos (bens) de capital,
así como tamén da I+D de produtos,
que dan orixe a novas empresas. Os
pedidos militares provocan significativas, e algunhas veces, diferenzas decisivas, na construción naval, nas máquinas ferramentas e noutras
industrias de maquinaria, na fabricación de equipos de comunicación, e
moito máis ... . A explosión de pedidos de material bélico axudou e confortou o investimento na industria.
(Á altura de 1985, as compras militares eran 66% da fabricación aeronáutica, 93% da construción naval, e 50%
dos equipos de comunicación). O gasto derivado da guerra de Corea foi unha panca fundamental na saída e ascenso de Alemaña e o Xapón desde
os escombros. Posteriormente, outros
estímulos para as súas economías viñeron do gasto no exterior dos EUA
como consecuencia da guerra vietnamita. (Carta a un contribuínte: O mesmo vello estado”, Monthly Review,
xaneiro de 1998).
A emerxencia das industrias baseadas no silicio e a Internet son
dous exemplos relativamente recentes de como os proxectos militares
“crean novas industrias”. Adicionalmente, guerras reais como as dos
EUA contra Afganistán e Iraq (e o
apoio a Israel para levar a cabo a súa
guerra máis recente no Líbano) estimulan a economía, ao requirir a reposición duns equipos que se desgastan
rapidamente so condicións de com-
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A emerxencia das
industrias baseadas
no silicio e a Internet
son dous exemplos
bate, á parte do gasto conseguinte en
mísiles, balas, bombas, ... .
Para obter unha idea da importancia do gasto militar na economía dos
EUA, fagamos a súa comparanza co
gasto en investimento na mesma. A
categoría do investimento privado
bruto inclúe todos os investimentos
nas diferentes estruturas empresariais
(fábricas, almacéns, centrais eléctricas,...), en equipamento empresarial e
software, así como a construción de
vivendas/apartamentos (construción
residencial). Este investimento produce tanto un crecemento presente como futuro na economía, xa que as estruturas empresariais e a maquinaria
poden utilizarse durante moitos anos.
Tamén estimula a economía: a xente
que merca ou aluga novas residencias
frecuentemente adquire novos aparatos e mobiliario.
Xusto antes do quinquenio anterior ás guerras de Afganistán e Iraq
(no ano 2000) os gastos militares en
relación ao investimento alcanzaban
un mínimo no último cuarto de século, mais aínda así equivalían a aproximadamente un cuarto do investimento bruto privado e a terzo do
investimento empresarial (calculado a
partir das Contas Nacionais de Renda
e Produto, táboa 1.1.5). Ao longo do
pasado quinquenio, coas guerras en
plena actividade, produciuse un crecemento significativo do gasto militar.
O boom inmobiliario producido no
mesmo período temporal levou a que
o gasto militar oficial6 no período
2001-2005 significara unha media de
28% do investimento bruto privado
–non moi diferente do existente no
período previo. Porén, de se omitir a
construción residencial, o gasto militar oficial durante os últimos cinco
anos foi equivalente a 42% do investimento privado bruto non residencial.
Como se sabe, a taxa de incremento anual do gasto en consumo
cae un tanto nas etapas recesivas e
medra cando a economía se recupera
–mais aínda así o gasto absoluto en
consumo incrementa de ano a ano.
Porén, as oscilacións (os cambios) no

investimento privado, son os que dirixen o ciclo económico –períodos de
crecemento relativamente elevado alternan con períodos de moi baixo crecemento, ou mesmo de crecemento
negativo (decrecemento). Nestas condicións, na ausencia dun orzamento
militar enorme, faríase preciso un incremento xigantesco do investimento
privado para impedir a caída da economía nunha profunda recesión. Malia ao drástico crecemento recente do
gasto militar e o medre da construción
privada residencial, a inexistencia dun
crecemento rápido do investimento
empresarial conduciu a unha situación
económica debilitada ou pouco activa.

relativamente
recentes de como
os proxectos militares
“crean novas
industrias”

O PAPEL DA DÉBEDA COMO ESTIMULADOR DO CRECEMENTO ECONÓMICO. A creación de débeda polos
sectores público e privado tamén pula
a economía. O déficit público é unha
das respostas keynesianas ás recesións, poñendo novos dólares en circulación para crear “demanda”. (A experiencia dos EUA durante o período
da Grande Depresión, así como tamén
o recente exemplo xaponés, indican
que o endebedamento por si propio
non resolve os problemas derivados
dunha deterioración económica severa. Non foi o keynesianismo, senón a
II Guerra Mundial a que catapultou a
economía dos EUA após da Grande
Depresión). Igualmente, cando un
banco presta diñeiro a unha empresa
para levar a cabo unha expansión das
súas operacións, ou a un individuo para mercar unha vivenda ou un automóbil, existe máis actividade na economía do que sería o caso sen o
recurso ao crédito.
Porén, existen diferenzas entre o
endebedamento dun consumidor e o
dunha empresa. Cando a xente se endebeda para adquirir bens de consumo, a compra por si propia provoca un
estímulo inmediato. Os que fabrican,
transportan e venden esas mercadorías obteñen un diñeiro que poden utilizar á súa vez, e xeralmente, fano así inmediatamente. Mesmo pode darse
unha pequena reacción en cadea na
2007 terra e tempo 55

Economía

economía. Porén, cando as empresas
se endebedan coa finalidade de construíren novas plantas físicas, adquirir
maquinaria con vida útil plurianual, ou
para pór en funcionamento unha nova
empresa de prestación de servizos, o
efecto do gasto dese diñeiro emprestado7 prorrógase por anos, a medida
que a actividade económica se expande e se crean novos postos de traballo.
Marx expresou a acumulación do
capital a través do investimento co esquema D-M-D’. O capital D(iñeiro) utilízase na adquisición de materias primas, maquinaria e forza de traballo,
para producir M(ercadorías), que unha
vez vendidas, reintegran ao capitalista
D’ –o diñeiro inicial máis a plusvalía
producida pola forza de traballo. En
contraste, no circuíto financeiro do
capital, o diñeiro produce máis diñeiro
directamente, o que Marx representou como D-D’. Aínda sendo nalgúns
aspectos unha simplificación, nun
tempo foi completamente razoábel
pensar nos bancos, principalmente,
como prestamistas dos fondos que foron depositados neles polo público en
xeral. Os bancos obtiñan os xuros e o
principal dos empréstitos concedidos
aos prestatarios, e abonaban unha parte do excedente aos depositantes8. Porén, hoxe os bancos convertéronse a si
propios en prestatarios (tomadores de
préstamos) masivos. Institucións financeiras de todo tipo acumulan agora
cantidades xigantescas de débeda,
cando procuran facer diñeiro co diñeiro tomado a préstamo. Esta débeda
asumida/comprometida polas institu56 terra e tempo 2007

cións financeiras cun obxectivo especulador ten pouco, se algún, efecto de
estímulo na produción. Relativamente, é moi cativa a xente empregada no
proceso de especulación (digamos, por
cada 1.000 millóns de dólares (M$) tomados a préstamo) cando se compara
a outros usos máis produtivos dese capital. Os beneficios resultantes desas
transaccións financiadas con débeda,
moi raramente convértense logo en investimento en fábricas ou empresas do
sector dos servizos que crean postos
de traballo. Máis ben, eses beneficios
obtidos das actividades especuladoras,
utilízanse para xerar aínda máis beneficios a través de variados esquemas de
especulación, ou no sostemento do alto estándar de vida dos ricos. Como resultado, o estancamento no emprego
nos anos recentes veu da man coa nova opulencia dos principais beneficiarios da expansión financeira.
A EXPLOSIÓN DA DÉBEDA. A rápida expansión do endebedamento na
economía dos EUA –moi superior á
expansión da actividade económica
(medida polo incremento do Produto
Interior Bruto, ou PIB9)– describirana
radicalmente Magdoff e Sweezy na
súa introdución en “O estancamento e
a explosión financeira”. Porén, parece
que o que observaron a mediados dos
oitenta fose só un presaxio temperá
do que sería o espectacular aumento,
sen precedentes, da débeda na economía10. A diverxencia entre o crecemento da débeda en circulación na
economía (en mans do público) e o
crecemento económico subxacente é
certamente abraiante. Nos anos setenta a débeda en circulación era aproximadamente 1,5 veces o tamaño da
actividade económica anual do país
(PIB). En 1985, no momento no que
eles estaban centrados intensamente
nesta cuestión, foi de 2 veces o PIB. En
2005, a débeda total dos EUA era case
3,5 veces o PIB nacional, e non moi
lonxe dos 44 billóns de dólares (B$)
nos que se cuantifica o PIB mundial.
A débeda total dos EUA abrangue
a das familias, a do sector público (lo-
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En 2005, a débeda
total dos EUA era
case 3,5 veces o
Produto Interior
cal, estatal, federal), a das empresas
non financeiras e a das institucións financeiras. Mentres que é verdade a
existencia dun crecemento aproximadamente continuo da débeda desde o
final dos anos setenta, presenciamos,
en troques, estalidos (explosións) no
crecemento da débeda en relación co
PIB –no período 1981-88 (cando Magdoff e Sweezy publicaron moitos artigos sobre a cuestión), e logo, no período 1997-2005. Nos oitenta, os sectores
institucionais con crecemento máximo
da súa débeda en relación ao PIB foron
as institucións financeiras, cuxo endebedamento pasou de 22 a 42% do PIB
no período 1981-88, e o sector público, pasando a débeda pública desde 44
a 69% do PIB no mesmo período. Durante a segunda explosión da débeda,
1997-2005, a débeda das empresas financeiras medrou aínda máis, como
porcentaxe do PIB, estalando desde
66% a máis de 100%. Durante este período a débeda das familias tamén se
disparou cara a arriba, pasando de 67 a
92% do PIB, en grande medida como
consecuencia das operacións de refinanciamento da vivenda ao longo do
boom inmobiliario experimentado
nesta etapa, e do incremento da débeda en tarxetas de crédito. A débeda
das empresas non financeiras continúa a medrar rapidamente.
Segundo o Wall Street Journal (do
17 de agosto de 2006).: “As empresas
están tomando diñeiro emprestado á
súa máxima secuencia nos varios
anos comprendidos entremedias da
onda de compras e adquisicións
apancadas11 de empresas, elevándose
os gastos de investimento e a presión
do lado dos accionistas por maiores
dividendos e pola participación na recompra das accións... . As empresas
non financeiras elevaron a súa débeda en 6.3% nos 12 meses que finalizaron no primeiro trimestre, alcanzando un nivel absoluto de 5,5 B$. Esta é
a máxima taxa de crecemento da débeda en cinco anos. En 2005, a débeda medrou a un ritmo medio interanual de 5,1%, mentres que no ano
2004 foi de 2,7% ... .”

Porén, non son exactamente as
empresas non financeiras, entre as
empresas de hoxe, as que experimentan a explosión financeira. Foron superadas nos anos recentes polas súas homólogas financeiras. Pero
a débeda non só explotou en número absolutos, e medrado drasticamente en relación co crecemento da
economía nacional, senón que a súa
composición, tamén mudou considerabelmente. A débeda do sector financeiro 10% da débeda total dos
EUA a comezos dos setenta, aumentou progresivamente para se situar
hoxe ao redor de 1/3 da total. A participación relativa na débeda total
correspondente ás empresas non financeiras e ao sector público diminúe dun xeito bastante radical ao
longo do mesmo período, mentres
que a débeda das familias se mantivo, aproximadamente, na mesma
proporción da débeda total que xa tiñan no período de crise económica
de mediados dos setenta.
A medida que a débeda total medra máis e máis progresivamente parece ter un menor efecto de estímulo
na economía. Existen poucos sitios
onde a tese de Magdoff e Sweezy –de
que existe un empuxe implacábel cara
ao estancamento nas economías capitalistas serodias– sexa máis evidente
que nas seguintes estatísticas. Aínda
que non existe unha relación exacta
entre a creación de débeda e o crecemento económico, nos anos setenta, o
incremento do PIB era aproximadamente de 0,60$ por cada dólar de incremento na débeda. Comezando os
anos 2000s esta relación diminuíra ao
redor de 0.20$ de crecemento do PIB
por cada dólar de débeda nova.
A débeda, como vimos, pode utilizarse para toda caste de cousas –unha
parte dela estimula moito á economía
e ten un efecto de longa duración (o
investimento en novas empresas ou
na expansión da capacidade das existentes), outra parte ten un efecto relativamente moderado e a curto prazo
sobre a economía (cando as familias
toman liquidez de fontes alleas ou

Bruto (PIB) nacional,
e non moi lonxe dos
44 billóns de dólares
(B$) nos que se
cuantifica
o PIB mundial
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cando contraen débeda a través da
utilización de tarxetas de crédito, para mercar artigos de consumo), e outra, finalmente, ten pouco ou ningún
efecto sobre a economía (especulación
financeira). A mudanza na composición da débeda, coa financeira, agora
maior que a de calquera dos outros
elementos compoñentes, e medrando
máis rapidamente que todos eles xuntos (o cambio desde D-M-D’ a D-D’),
pode explicar unha grande parte da
mingua no estímulo que a expansión
da débeda ocasiona na economía. Coido que, obviamente, a tendencia cara
ao estancamento –e a necesidade que
o capital ten de buscar “investimentos” en actividades especulativas no
canto de produtivas, como consecuencia dese estancamento– marca a
etapa presente.
Parece evidente que existen límites, tanto a curto como a longo prazo,
na elevación da ratio Débeda/PIB. E
non son unicamente as “crises de crédito” periódicas, da caste das que zarandean o sistema financeiro inevitabelmente, de tempo en tempo, nas
décadas recentes, senón tamén cataclismos financeiros moi importantes,
dun tipo tal que o sistema pode absorbelos moito menos doadamente, e
que son cada vez máis probábeis a
longo prazo, a medida que a explosión financeira continúa. Como manifestou no Congreso, en xuño de 2005,
o anterior Gobernador da Reserva Federal, Alan Greespan: “Coido que
aprendemos moi cedo da historia económica que o endebedamento, en
cantidades modestas, produce unha
mellora na taxa de crecemento da
economía, e que tamén crea un nivel
de vida máis elevado; mais en exceso,
crea problemas moi serios”. Charles
W. McMillion, economista xefe dos
Servizos de Información MBG, foi
máis directo: “A dependencia crecente da economía nuns niveis de débeda
sen precedentes é claramente insostíbel e extremadamente perigoso... . As
únicas cuestións serias a considerar
son cando e como teremos que nos
enfrontar aos desequilibrios actuais, e
58 terra e tempo 2007

cales serán as consecuencias” (Washington Post, 23 de xaneiro de 2006).
Por suposto, non existe maneira
de prever cal é o nivel ao que un endebedamento excesivo provocará unha
crise profunda e prolongada. As gurgullas na bolsa de valores rebentaron nos
anos 1987 e 2000 sen se enlentecer o
proceso de explosión da débeda, agás
en determinados momentos. Por canto tempo pode continuar isto sen
darse unha calamidade moito maior,
de máis longa duración, que alcanzará o núcleo do sistema, ninguén o coñece, mais supor que isto pode continuar indefinidamente é, de certo,
unha ilusión extrema. A avultada e
progresivamente crecente débeda dos
consumidores, en relación aos seus ingresos, está creando xa dificultades para os que teñen que amortizalas e, á
vez, realizar os gastos necesarios para o
sostemento do seu nivel de vida12. (ver
John Bellamy Foster, “A burbulla da
débeda familiar”, Monthly Review ,
maio 2006, e “Os compradores de vivenda comezan a sentir a dor da elevación das taxas de xuro”, Wall Street
Journal, 10 de agosto de 2006). O ano
último, as familias ianquis alcanzaron
unha marca, gastando 13,75% dos seus
ingresos, da súa renda dispoñíbel, en
lle facer fronte ao servizo13 da súa débeda. Con escaso, se con algún aumento de ingreso entre os asalariados, o
pasado ano (xullo de 2005-xuño 2006)
a xente gastou 1,1 B$ máis que a totalidade dos seus ingresos (Publicación
0634 do Departamento de Análise
Económico, 1 de agosto de 2006). Esta
taxa de aforro persoal negativa non
ten precedentes desde os anos posteriores á Grande Depresión. Segundo os
dados da Reserva Federal, a débeda
das familias ianquis alcanzou a marca
de 11,4 B$ no terceiro trimestre do ano
pasado, o que finalizou o 30 de setembro de 2005, logo de se disparar á taxa
máis rápida desde o ano 1985. A débeda total das familias permanecía nos
11,8 B$ a finais de marzo de 2006 (Fluxo de Fondos da Reserva Federal).
Semellante aceleración do endebedamento familiar foi impulsada, en
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grande parte, pola Reserva Federal14,
como resposta á implosión da bolsa
de valores no ano 2000. Cando reduciu as taxas de xuro a niveis mínimos
históricos, tentando impedir a caída da
economía nunha depresión profunda,
as familias incrementaron o seu endebedamento para mercar unha vivenda
ou un automóbil, así como o gasto con
tarxetas de crédito. A débeda hipotecaria das familias medrou un 75% desde o ano 2000 ao 2005, momento no
que se produce un proceso de refinanciamento dos préstamos de adquisición de vivenda para lograr un período
de vencemento superior desas hipotecas –obtendo do exterior o diñeiro que
precisaban para gastar en diferentes finalidades– e no que novas persoas entran a participar no boom inmobiliario,
comprando vivendas a prezos cada vez
máis inflados para aqueles con capacidade de crédito baixa. Isto tivo o efecto de mudar a gurgulla dos prezos das
accións cara a unha gurgulla inmobiliaria. O que estimulou a economía, elevándose o investimento residencial
privado no ano 2005 a 36% do investimento total privado –un nivel endexamais visto ou experimentado desde o
ano 1958, cando se produciu o boom
residencial suburbano, resultado da segunda onda da automobilización.
Os norteamericanos adquiriron
novas vivendas e incrementaron o seu
endebedamento obtendo novas hipotecas sobre as vivendas existentes,
dun valor agora máis elevado, baseado
no valor apreciado das mesmas. A
maiores, desenvolvéronse novos tipos
de hipotecas para quen non podía permitirse realmente mercar unha vivenda (hipotecas de “segunda calidade”
(subprime ou lixo), a taxas de xuro
máis elevadas, mais con “cebos” para
as facer aparecer como razoábeis). Entre estas inclúense as hipotecas con taxas de xuro moi baixas ao longo duns
poucos anos, a partir dos que as taxas
de xuro se converten en variábeis ou
axustábeis e/ou aquelas nas que se financia o 100% do valor da vivenda. Se
as taxas de xuro se incrementan substancialmente –unha posibilidade real–

o custo do endebedamento pasado carrexará sacrificios moi elevados para
moitas familias, o que se manifesta no
incremento da apertura de xuízos hipotecarios e de situacións de insolvencia: elevaranse as comisións e honorarios, e aumentarán as taxas polo
endebedamento con tarxetas de crédito. Estamos xa a ser testemuñas do
comezo deste fenómeno, cando quen
recorreron a hipotecas con taxa de xuro variábel ou os que tomaron hipotecas polo 100% do valor da súa vivenda
se enfronta agora ao duplo problema
duns pagamentos hipotecarios máis
elevados no momento no que o valor
das súas vivendas, nalgunhas zonas,
está descendendo. (Wall Street Journal, 10 de agosto de 2006, “Os propietarios de vivenda comezan a sentir as
dores de taxas de xuro en ascenso”).
Os xuízos por causa hipotecaria incrementáronse drasticamente no ano
2006, aínda entre aqueles con boa capacidade de crédito. Pese ao devandito, os axentes ou corredores de hipotecas (brokers), os bancos que
inicialmente emprestan o diñeiro, os
distribuidores de préstamos, os fundos de alto risco15 e os investidores
institucionais16, están a facer moreas
de diñeiro con hipotecas deste tipo,
comprando os préstamos “empaquetados ou reunificados”17 de calidade
máis elevada. Como sinalou o Business Week (“O pesadelo das hipotecas”, 11 de setembro de 2006): “neste
xogo case todos os xogadores gañan
–agás os propietarios de vivenda escasos en diñeiro”.

Produtos nun mercado árabe
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Mercado tradicional e mercado moderno
misturado con produtos de ciclo curto e longo
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Non hai suficiente espazo neste lugar para entrar en todas as implicacións da enorme débeda federal do goberno dos EUA, amplamente
denunciada. Nos últimos anos da administración Clinton, a converxencia
da consolidación ou estabilización fiscal e da burbulla especulativa, principalmente en valores tecnolóxicos, levaron a superávits no orzamento
federal. Desde a chegada do presidente Bush, os déficits federais anuais –e
a débeda federal– incrementaron masivamente. Este endebedamento público federal, en grande medida para
“pagar” os recortes impositivos aos adiñeirados (redistribuíndo a renda cara a
arriba) e as custosas guerras de Afganistán e Iraq, é unha das patas dos denominados déficits xemelgos. A outra
pata é o déficit por conta corrente18.
Desde 1980 existiu unha balanza
comercial case continuamente negativa entre os EUA e o resto do mundo.
Para os dous anos últimos o déficit por
conta corrente foi duns 700.000 M$,
aproximadamente 6% do PIB. Isto significa que ao redor de 2.000 M$ deben
entrar diariamente nos EUA para mercar bonos do tesouro e outros activos,
como accións ou activos inmobiliarios,
para así compensar o diñeiro neto que
a poboación e as empresas ianquis gastan no exterior, sexa en produtos manufacturados, sexa en servizos ou investimentos19. Existe un serio temor
entre os expertos financeiros de que os
bancos centrais exteriores (do resto do
mundo) e determinados individuos
adiñeirados poidan orientar os seus in-

vestimentos cara a outros países e moedas. Nun recente Informe do Fondo
Monetario Internacional (FMI) reitera
a súa inquedanza en relación co desequilibrio por conta corrente dos EUA:
“O risco dun axuste do dólar desordenado ou caótico ben podería medrar
no caso de non se levar a cabo políticas
que fomenten a necesidade de axustes
no equilibrio entre o aforro e o investimento...” (Wall Street Journal, o 13 de
setembro de 2006). Coa finalidade de
dar unha idea do que podería estar incubándose, sirva dicir que un comentario aparentemente inocuo realizado
polo banco central de Corea do Sur en
febreiro de 2005 –que estaba planificando unha diversificación da súa
axenda de divisas en contra dos activos baseados no dólar– levou a un debilitamento temporal deste. Como
descubría o editorial do New York Times: “... a liquidación (venda) de dólares non provocou unha debacle. Mais
seguro que lle deu un susto a máis de
un. En dous meses, o dólar experimentou o seu peor comportamento
nun so día, no seu cambio co ien e co
euro. As bolsas de valores de Nova
York, Londres, París e Frankfurt caeron, e os prezos do petróleo e do ouro,
que tenden a subir cando o dólar cae,
disparáronse”. (o 18 de novembro de
2005). Posuíndo Corea do Sur nese
momento do tempo, unicamente
69.000 M$ en bonos do tesouro, imaxinemos o que podería ocorrer se os
bancos centrais de China ou do Xapón,
que posúen 1 B$ neses bonos, deciden
afastarse do dólar! (Quizais a única
cousa que os leva a non facelo sexa
que, tendo inxentes cantidades investidas en dólares, os seus “aforros” de
base americana serían collidos na hecatombe que acontecería).
O CASINO XIGANTE. Xunto coa explosión da débeda asistimos ao crecemento excepcional das finanzas e da
especulación financeira na economía
dos EUA, significativamente estimulado por niveis de débeda cada vez
máis elevados. Como veremos logo, a
débeda axuda a engraxar a especula-
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Xeralmente, os
economistas
convencionais
ignoraron o
ción financeira e, ao mesmo tempo, a
especulación financeira conduce a un
maior endebedamento!
Nunha situación na que os beneficios procedentes de novos investimentos na economía “real” da produción
capitalista serodia (na economía na
que se fai algo realmente, ou se presta
un servizo) son máis difíciles de realizar, outra das respostas do capital ao
estancamento foi a expansión do sistema financeiro, xunto ao abrollar dun
sen número de trebellos deseñados para apropiarse do plusvalía do resto da
economía. Xa que non coñecían de que
outra forma investir os seus fondos, as
empresas dos EUA mantiñan, a mediados de 2006, o equivalente a 20% do
seu valor en bolsa, como tesourería (diñeiro) e en bonos do tesouro. Ademais, o exceso de capital non é só un
problema nos EUA. Incluso coas supostas oportunidades de investimento
nas economías emerxentes, como China e a India, un artigo de Wall Street
Journal (do 7 de marzo de 2006) describía as cantidades xigantescas de “diñeiro chapuzando arredor do mundo”
e, como resultado do diñeiro libre de
xuros realmente dispoñíbel en Xapón
e nos EUA, as baixas taxas de xuro en
Europa, e a cantidade masiva de “petrodólares” xerada polos elevados prezos do cru. Esta é unha situación que
Marx anticipou, como sabemos pola
pasaxe citada anteriormente. Agora, o
sector financeiro ten a responsabilidade de subministrar novas e ampliadas
saídas para o masivo capital acumulado. Xeralmente, os economistas convencionais ignoraron o estancamento
e, por tanto, fracasaron no recoñecemento das raiceiras estruturais da explosión financeira e dos seus perigos.
Nun contraste radical, Magdoff e Sweezy identificaron ben cedo a importancia crítica do papel acrecentado do sector financeiro no estancamento da
economía de fins do século XX. Como
explicaron, coa aparición de empresas
xigantes cara ao final do século XIX: “a
composición da economía capitalista
experimentou unha transformación
cualitativa. A emisión dunha ampla va-

riedade de tipos e cantidades de valores e títulos empresariais levou, na súa
marcha, ao desenvolvemento de mercados organizados de valores e bonos,
axencias ou casas de corretaxe, novas
formas de actividade bancaria, e a unha comunidade que Veblen denominou capitáns das finanzas, que moi
axiña se elevaron ao cumio da xerarquía capitalista da riqueza e o poder”
(Monthly Review, maio 1983). Mais
adiante procederon a describir o ritmo
incríbel de desenvolvemento do sector
financeiro ao longo do século XX até o
período dos oitenta, cando eles escribían, denominando este feito “explosión
financeira”. Os últimos vinte anos non
fixeron máis do que confirmar esta
valoración.

estancamento e, por
tanto, fracasaron no
recoñecemento das
raiceiras estruturais da
explosión financeira e
dos seus perigos

DE D-M-D’ A D-D’. As finanzas (bancos, firmas ou sociedades de investimento, compañías aseguradoras e
consorcios inmobiliarios) despregaron un número progresivamente crecente de novas formas de facer diñeiro con diñeiro –D-D’ na formulación
marxiana. Así, as finanzas non constitúen só o “pegamento” que conecta
ás diferentes partes do sistema capitalista, e o “aceite” que lubrifica o seu
funcionamento: as finanzas convertéronse nunha actividade dominante
nas economías capitalistas serodias.
Como comentamos antes, case un
terzo de toda a débeda dos EUA corresponde ás institucións financeiras
–o sector institucional con maior endebedamento. Por suposto, o motivo
de as finanzas asumir toda esa débeda é o de intentar facer diñeiro– e así
o fai. Mentres que nos sesenta os beneficios financeiros significaron aproximadamente 15% dos beneficios totais, internos dos EUA, agora se
sitúan case en 40% deses beneficios
(ver gráfica 4)20. Ao mesmo tempo, o
sector manufactureiro, que unha vez
supuxera 50% dos beneficios totais interiores, agora non chega a alcanzar
nin sequera 15% deles. Sorprendentemente, esta mudanza foi, se cabe, aínda máis drástica após a debacle na
bolsa no ano 2000. (É importante ter
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Por baixo da ilusión superficial da boa situación
económica, está a realidade dun abismo que
ameaza a situación da xente que vive
inconsciente sobre o espellismo das distintas
burbullas especulativas aos seus pés
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en conta que mentres que o emprego
no sector manufactureiro se reduciu,
da mesma maneira que se fixo menos
importante desde o punto de vista da
produción de beneficios, en comparanza cos sectores de servizos e financeiros, os incrementos na produtividade permitiron que a produción real
de mercadorías manufacturadas nos
EUA continuase incrementándose!).
A importancia das finanzas, aínda
para as empresas non financeiras, pode medirse examinando os fundamentos de moitas das principais empresas
manufactureiras e comerciais retallistas. Como explicou o Business Week
(do 28 de marzo de 2005) “Na Deere &
Co., compañía fabricante de equipamento agrícola, as finanzas producen
aproximadamente un cuarto das ganancias. Retailer Target Corp. (TGT)
normalmente obtén 15% das ganancias das súas tarxetas de crédito. E
mentres que a Corporación General
Motors (GM) está a ter problemas coa
venda de automóbiles, a súa sociedade
hipotecaria ditech.com vai de mil marabillas. As operacións financeiras de
GM gañaron o ano pasado 2.400 M$,
mentres que a empresa perdía diñeiro
na fabricación de automóbiles”. Incluso o retallista xigante de bens de consumo Wal-Mart introduciuse neste eido, comezando polo oferecemento
dunha variedade de servizos financeiros, como o pagamento de facturas, o
cobro de cheques, xiros postais, e xiros
telegráficos a outros países.
As empresas financeiras desenvolveron diferentes sistemas de diversifi-

cación do risco procedente da súa provisión de préstamos. Agora “empaquetan ou reunifican” un grupo de préstamos e véndenos a fundos de alto risco
e a outros investidores institucionais.
Perciben as comisións e honorarios
por arranxar estas transaccións e, aínda que reciben unha parte menor como pagamento de xuros, o seu risco é
case nulo. Que importancia ten esta estratexia? “Agora, as empresas financeiras obteñen ao redor de 42% dos seus
ingresos desas comisións e honorarios
e unicamente 58% en concepto de xuros, o que se compara con 20 e 80%,
respectivamente, en 1980...” (Business
Week, do 28 de marzo de 2005). Xa
non tendo que responder en adiante
polos fallidos, os bancos están promovendo máis empréstamos, e por tanto,
débeda. Os bancos adoitan ser moi
conservadores cando prestan diñeiro
xa que desexan asegurarse do seu reembolso. Porén, a situación cambiou
na dirección de autorizar préstamos cada vez máis cuestionábeis:
“Os bancos desexan que vostede
sexa moi conservador”, di Daniel O’Connell, xefe executivo do Vester Capital Partners, unha das principais firmas privadas de capital risco. “Agora
empúrrannos” a nos endebedar cada
vez máis. Os bancos son máis agresivos, posto que raramente manteñen
os préstamos nos que incorren. No
canto disto, véndennos a outros,
quen logo os reempaquetan ou secutirizan21, vendéndoos a investidores en
vehículos exóticos, como no caso das
chamadas obrigacións de préstamos
colaterais (OPCs). Cada semana tráenos anuncios de milleiros de millóns
de dólares en novas OPCs22, creadas
polos xestores de diñeiro tradicionais
e polos fundos de alto risco, quen logo os venden a outros investidores.
En moitos casos, poden manter unha
certa porción destes complicados valores mobiliarios (Wall Street Journal,
do 3 de marzo de 2006).
A MAGNITUDE DA ESPECULACIÓN.
A magnitude da especulación en todas
as formas de “instrumentos” financei-
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As empresas financeiras
desenvolveron sistemas
de diversificación do
risco procedente da súa
ros, como accións, futuros23, derivados24 e divisas é certamente asombrosa. Magdoff e Sweezy estaban manifestamente pasmados por esta
tendencia cando fixeron soar a voz de
alarma por vez primeira. Hoxe, os analistas financeiros, a miúdo, pretenden
que as finanzas poden levitar eternamente a niveis progresivamente máis
elevados, independentemente da economía produtiva subxacente. As bolsas de valores e o comercio con divisas
(dando por descontado que unha moeda nacional cambiará o seu valor en relación con outra(s)) convertéronse en
pouco máis que casinos xigantes, onde
o número e o valor das transaccións
experimentaron un crecemento moi
lonxe de toda proporción coa economía produtiva subxacente. Por exemplo, en 1975, negociábanse diariamente 19 millóns de accións na bolsa de
Nova York. Xa en 1985, este volume alcanzara os 109 millóns, e en 2006, nada menos que 1.600 millóns de accións, abranguendo un valor superior a
60.000 M$ (http:// www. nyse.com).
Aínda maior é o comercio diario nos
mercados mundiais de divisas, que pasou dos 18.000 M$ en 1977, a una media diaria actual de 1,8 B$! Isto significa que cada 24 horas o volume en
dólares que supoñen as transaccións
en divisas iguala o PIB anual do mundo
enteiro! A especulación con divisas é
especialmente atractiva xa que se pode
comerciar 24 horas ao día e resulta doado entrar e saír rapidamente. Porén,
“os veteranos nos mercados de divisas
advirten que os riscos son inmensos.
Os negociantes poden apancar as súas
posicións facendo apostas valoradas en
moito máis de 200 veces o diñeiro que
poden dar. Se unha aposta fracasa ou é
errónea, poden perder por unha cantidade en correspondencia. (Wall Street
Journal, o 26 de xullo de 2005). Aínda
que case todo este tráfico de divisas se
realiza coas moedas principais, como o
dólar, o ien, o euro, e a libra esterlina,
unha táctica relativamente recente
consistía no endebedamento en iens
xaponeses, aproveitándose de que o
goberno ía baixar as taxas de xuros re-

almente a 0%. Os fondos así tomados a
préstamo eran logo movidos a países
con taxas de xuro relativamente elevadas como Australia, Nova Zelandia,
Turquía e Islandia. Unha parte moi importante deles moveuse cara a este último país para aproveitarse da taxa de
xuro de 11,5% sobre a súa moeda, a coroa. Cando comezou a retirada deste
diñeiro, logo de que as autoridades xaponesas indicaran que ían a proceder a
unha elevación da taxa de xuro, a coroa e a bolsa de valores islandesa caeron fulminantemente.
Existe toda clase de xogos neste
xogo do mercado. Por exemplo, calquera pode apostar sobre o prezo
dun activo particular que está baixando (venda ao contado), vendendo
o activo ou valor tomado a préstamo
e acordando a súa recompra e devolución ao seu propietario nun momento de tempo determinado no futuro. Calquera pode comprar o
dereito a mercar un activo no futuro
a un prezo particular (opción call), ou
vender un activo no futuro (opción
put) a un prezo particular.
Por tanto, existen futuros: calquera pode apostar sobre o valor ou índice futuro de case calquera cousa. Os
mercados de futuros foran estabelecidos orixinariamente para mercadorías
e materias primas agrícolas como o
gran, o leite, a manteiga, o café, o azucre, o xugo de laranxa, o gando, o touciño de porco, así como tamén para os
combustíbeis enerxéticos ou os metais. Na economía produtiva, ten todo
o sentido que unha empresa pretenda
estabilizar ou manter dentro duns límites dados os custos dun ingrediente importante da súa produción, como
no caso do trigo para as panadarías.
Porén, sobre unha base mundial, dos
aproximadamente 10.000 millóns de
contratos negociados no ano 2005 (futuros, opcións sobre futuros, e opcións sobre títulos) menos de 8% corresponderon a mercadorías e materias primas agrícolas, metálicas ou
enerxéticas. Hoxe en día, aproximadamente 92% das opcións sobre futuros corresponden ao sector financeiro:

provisión de préstamos.
Agora “reunifican” un
grupo de préstamos e
véndenos a fundos de
alto risco e a outros
investidores
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A política económica europea cada vez está
menos controlada polos Estados e baixo a
bandeira da Unión ocúltase a liberalización que
deixa as mans libres ás grandes corporacións
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os prezos de diferentes divisas, os bonos do tesouro ou os municipais, as
accións, as taxas de xuro, e diversos
índices de bolsa ou financeiros (como
o NIKEI 225 xaponés, o Standard &
Poors 500 ianqui, o Dow Jones Industrial Average, o IBEX 35, etc.).
Un dos mercados de futuros máis
estrafalarios, foi creado no ano 2003
polo Departamento de Defensa do goberno dos EUA xunto cunha empresa
privada, apostando sobre a probabilidade de asasinatos e ataques terroristas. Como denunciou no Senado o líder da minoría, Tom Daschle, de
Dakota do Sur: “Non podo crer que teñamos que comprometer 8 millóns de
dólares para crear unha páxina web
que anima os investidores a apostar
sobre futuros que implican ataques terroristas e asasinatos públicos... Non
podo crer que ninguén chegaría a propoñer seriamente que debamos comerciar coa morte... . Canto teremos
que agardar para que vexamos a negociantes investindo dunha maneira que
provocasen os resultados desexados?”
O alboroto que se montou conduciu a
cancelar a participación gobernamental no programa devandito.
Os derivados e os fondos de alto
risco xogaron un papel crítico na explosión da especulación financeira.
O movemento diario no mercado
de divisas e de contratos de derivados sobre taxas de xuro (incluíndo os
instrumentos tradicionais, como os
contratos a prazo e os intercambios
de divisas), entre abril de 2001 e abril
de 2004, incrementáronse ao redor
de 74%, até os 2,4 B$. A contía teórica dos derivados limpos25 (a suma do
valor absoluto nominal de todos os
acordos concluídos e aínda abertos)
ao final do mes de xuño de 2006 era
de 283 B$, máis de 6 veces o valor de
todas as mercadorías e servizos producidos no mundo nun ano de tempo. Para dar unha idea do ritmo de
crecemento continuo da actividade
en derivados, durante a primeira metade de 2006 “o mercado global en
derivados de crédito medrou52%, até
os 26 B$” (New York Times, o 22 de

setembro de 2006). Este mercado creceu a un ritmo superior ao 100%
anual durante os catro últimos anos.
Os fundos de alto risco baseados
nos EUA, que xestionan actualmente
activos cun valor aproximado de 1,2
B$, moven rapidamente grandes cantidades de capital, entrando e saíndo
de determinados investimentos, estimándose que nos EUA se realizan ao
redor da metade das transaccións diarias de accións. E aínda que demandan altos rendementos, existen demasiados perigos ao asexo por detrás dos
enormes riscos que están tomando estes fondos. Por exemplo, o fondo de
alto risco Amaranth Advisors perdeu
6.000 millóns de dólares, máis da metade dos activos que xestionaba, durante unha semana de setembro. Perderon tanto diñeiro e tan rapidamente
facendo apostas sobre o prezo do gas
natural, que é moito máis volátil que o
prezo do petróleo. Apostaron a que a
diferenza de prezo entre o gas para
entrega en marzo de 2007 e o gas para
entrega un mes máis tarde (abril de
2007) debería continuar ampliándose.
Pola contra, como os prezos do gas xeralmente diminúen en setembro, a diferenza estreitouse significativamente. Claramente, este tipo de
especulación crea unha inestabilidade
potencial no sistema financeiro. Así,
un artigo do New York Times (do 19
de setembro de 2006) escribía que: “as
enormes perdas dun dos máis importantes fondos de alto risco da nación
resucitaron onte a inquedanza a respecto de que as grandes apostas destas asociacións de investimento, desreguladas e segredas, poden crear
alteracións financeiras xeneralizadas”.
AS FUSIÓNS E ADQUISICIÓNS (F &
A) DE EMPRESAS. Andamos no medio dun delirio de adquisicións de empresas por outras empresas e da compra de accións por medio das cales as
sociedades ou firmas de investimento
privado adquiren diferentes corporacións ou empresas. A maioría destas
implican un apancamento significativo
(recurso ao endebedamento), engadín-
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Os fundos de alto risco
baseados nos EUA,
moven rapidamente
grandes cantidades de
dose deste xeito á débeda total no sistema. Un artigo en Forbes.com, (o 18
de novembro de 2005), explicou que:
“o ritmo de actividade febril [na compra apancada de accións] é un tributo á
realidade de que os investidores están
sacando da chistera toda caste de acordos ou amaños que lles reportarán mellores rendementos ao seu diñeiro do
que a compra de bonos do tesouro a
longo prazo lles poden oferecer”. Este
ano contemplamos un ritmo nestas
operacións que fai que o valor das F &
A supere os 3 B$, á altura do último
delirio, no ano 2000 (Wall Street Journal, o 27 de xuño de 2006). A actividade foi especialmente elevada por diferentes razóns, pero sendo a principal a
cantidade de capital existente, chapuzando no sistema. Como indicou o
Wall Street Journal (do 21 de xullo de
2006): “As moreas de diñeiro líquido e
as reservas de participacións recompradas en ... empresas rexistraron niveis de marca e continúan medrando
conxuntamente cos beneficios das empresas, provocando retos aos executivos que teñen que decidir como asignar todo ese capital”.
A compra de sociedades (buyouts)
polos grupos privados de investimento, supostamente engaden valor, cando os novos xestores melloran a situación dunha empresa con problemas e
logo venden novas accións ao público.
Porén, no contorno actual non é raro
que o capital privado, en palabras dun
titular do Business Week (o 7 de agosto de 2006) “Compre, deixe en coiros,
e logo tire”. Con este tipo de acordos
ou contratos poden xerarse ingresos
moi rapidamente. Por exemplo, as sociedades de investimento privado que
mercaron a Burger King Corporation
no ano 2002 utilizaron realmente o seu
propio diñeiro unicamente para un terzo do prezo de compra de 1.400 M$.
De onde sae o resto do diñeiro? Vén
como débeda tomada pola Burger King
Corporation. Esta débeda extra permitiu á sociedade pagarlle aos novos propietarios 448 M$ en “dividendos e honorarios”, incluíndo 55 M$ por xuros
do préstamo extra, que a compañía re-

embolsou pronto con novo endebedamento (Wall Street Journal, o 25 de xuño de 2006). Desta forma, os fondos
privados de investimento recuperan
esencialmente o seu diñeiro (1400/3 =
467 M$) no proceso de adquisición
dunha participación de 76% de Burger
King, estimada agora nun valor de
1800 M$ –máis de 3 veces o seu investimento inicial!! Entrementres, os compradores das accións da compañía, están a comprar a carga dunha débeda
elevada que non existía previamente.
Nun acordo máis recente, polo que
se mercaba o hospital privado da cadea
HCA por “tres fondos de investimento
–Bain, Kohlberg Kravis e a sección de
compra de empresas de Merrill Linch–
e pola familia Frist, quen [conxuntamente] están investindo unicamente
5.500 M$ en diñeiro líquido. O resto
dos 31.600 M$ do prezo de referencia
está a ser financiado con débeda, que
as firmas que interveñen na operación
agardan pagar ao contado a través dun
préstamo hipotecario, utilizando os ingresos de HCA”. (New York Times, o
25 de xuño de 2006). (Un dos membros principais da familia Frist é o líder
da maioría no Senado, de cotío anunciado como posíbel candidato á presidencia en 2008).
Segundo Standard & Poors, nos últimos tres anos “as empresas endebedáronse en 69.000 M$ principalmente
para pagar dividendos aos propietarios
dos fondos privados de investimento
... . Isto compárase cos 10.000 M$ nos
6 anos anteriores” (Wall Street Journal,
o 25 de xullo de 2006). As compras de
empresas a través da compra dunha
participación parcial ou total no capital
das mesmas, ao longo do mes de xullo
de 2006, aproximáronse aos 200.000
M$, case o duplo da cantidade correspondente a todo o ano 2004. En esencia, o capital está utilizando os vastos
excedentes á súa disposición non para
investir en nova capacidade produtiva,
senón na compra de empresas co obxectivo de incrementar os seus dereitos financeiros á riqueza.
Estas compras apancadas de empresas están a crear máis débedas e,

capital, estimándose
que nos EUA se
realizan ao redor da
metade das
transaccións diarias
de accións
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Convocatoria dunha manifestación en París
contraria ao “golpe de Estado” que supuxo o
Tratado de Lisboa. A pesares do NON a
Constitución Europea que deron os cidadáns de
varios países, as elites políticas aprobaron a
reforma de Lisboa de costas aos seus pobos e
interpretando os referendos de xeito contrario á
necesidade que a xente sinte de tomar as rendas
da economía

ao mesmo tempo, inventan beneficios
enormes para os especuladores. Se as
empresas que adquiren, utilizando a
compra apancada de accións, chegan a
ser máis rendíbeis antes de ser vendidas de novo ao público, a través dunha emisión de novas accións, é cando
menos discutíbel. O que non é discutíbel é que estas empresas compradas
por fondos privados de investimento
son cargadas de débedas.
Segundo o Wall Street Journal (do
15 de maio de 2005), 20% [das empresas que venden accións a través do
procedemento dunha oferta pública
inicial], arrastraban déficits no valor
contábel do patrimonio neto aínda logo da entrada de diñeiro como consecuencia da oferta pública, significando
que, se esas empresas se liquidaran o
día de realización da oferta, os seus accionistas non recibirían ren. A maioría
das empresas fortemente endebedadas remataron en ofertas públicas, como resultado do proceso de investimento dos fondos privados. Estas
sociedades, como a Apollo Management LP e o grupo Cypress, están detrás de 40% das ofertas públicas iniciais... este ano. A miúdo compran
empresas investindo algún diñeiro líquido e apancando o resto do prezo da
oferta, aterrando logo a débeda no balance das súas novas adquisicións.
NOVOS FUNDAMENTAIS DO CAPITAL FINANCEIRO. A especulación en
divisas e futuros; a negociación con
complexos derivados; a emerxencia e
crecemento dos fundos de alto risco; e
o impoñente incremento da débeda:
son todos a resposta a un mesmo fenómeno. Cando a economía de produción de mercadorías e servizos se estanca, fracasando na xeración do tipo
de beneficio que desexa o capital a partir do proceso D-M-D’, emerxeu un novo tipo de “investimento”. A través de
instrumentos financeiros, tenta procurar operacións apancadas (recorrendo
ao endebedamento) e de aproveitarse
de expansións do tipo gurgulla, aspirando a elevados beneficios especulativos. A profundidade do estancamento,
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e a súa teimuda permanencia na economía capitalista serodia, está amplamente testemuñado pola fuga de investimentos cara ao que denominamos como “o casino xigante”. A redución dos salarios reais (os corrixidos
pola inflación) e a distribución da riqueza cara a arriba26 (por medio de reducións impositivas e dos servizos sociais) –resultado da guerra de clase levada a cabo unilateralmente desde
arriba– non abondou para garantir unha espiral ascendente da taxa de beneficio, sobre o capital investido na economía produtiva. Así, o recurso continuado a novas formas de xogo, non de
produción de mercadorías e servizos, é
o que o capital está xerando na súa
persecución do beneficio. A xigantesca expansión da débeda e da especulación subministran os medios para
extraer máis excedente da poboación
en xeral e forman así parte da explotación capitalista dos traballadores e
da clase media inferior. Anteriormente discutimos unha serie de técnicas
utilizadas polo capital:
a) alargar máis e máis os préstamos
ao público en xeral e ás empresas;
b) emprestar á xente de baixa renda
so condicións moi desfavorábeis e
difíciles de comprender nos seus
termos27;
c) engadir débeda ás empresas a través de compras apancadas (situando as empresas nunhas condicións
financeiras fráxiles e reclamando o
recorte do emprego e os salarios e,
pola contra, máis beneficios para
compensar aos compradores);
d) manter un desequilibrio comercial co resto do mundo, que exixe
que sumas enormes teñan que ser
investidas nos EUA desde o exterior; e
e) realizar xigantescas apostas en case todo o imaxinábel.
Moita xente está a facer diñeiro
con estas actividades: agás os situados
na parte inferior da escala, que corren
cos sacrificios cando xorden os problemas. Unha idea de a canto ascende
o que o público en xeral ten que pagar
polos amaños financeiros aos que xo-
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O capital está utilizando
os vastos excedentes á
súa disposición non
para investir en nova
ga o capital –cando o custo do fracaso
se transfire desde o capital ao público–
pode expresarse polo custo, para o goberno dos EUA, da industria de préstamos e aforros nos noventa, que alcanzou algo así como 175.000 M$,
engadindo os compromisos actuais e
futuros de impostos persoais!
Existe unha preocupación crecente a respecto das consecuencias potenciais do medre da débeda, da especulación e das mudanzas experimentadas no sector financeiro (por exemplo,
ver “O lado escuro da débeda”, The
Economist, o 23 de setembro de
2006). O presidente do Banco da Reserva Federal de Nova York, Timothy
Geithner, presinte que os cambios experimentados no sistema financeiro
desde 1998 (e a venda de compromisos de débeda a numerosos compradores) rebaixaron as posibilidades de
que conmocións (shocks) relativamente pequenas afecten todo o sistema.
Con todo: “os mesmos factores”, escribiu, “que poderían ter reducido a probabilidade de acontecementos sistémicos futuros ... poden amplificar o
dano causado por eles e complicar a
xestión de conmocións financeiras
moi severas. Os cambios que reduciron a vulnerabilidade do sistema ás
conmocións máis pequenas poden ter
incrementado a severidade das máis
grandes”. (o 15 de setembro de 2006).
Na economía dos EUA introducíronse numerosas fontes de fraxilidade
a través das diversas técnicas que utiliza o capital para intentar superar os
obstáculos ás oportunidades rendíbeis
provocados polo estancamento. Estas
técnicas crearon tendencias que non
poden continuar sen xerar maiores
contradicións no futuro: os desequilibrios comerciais anuais xigantescos
entre os EUA e o resto do mundo; a
permanente expansión da débeda en
todos os sectores da economía en relación coa economía subxacente; as mudanzas no sector financeiro cara a unha actividade especulativa nunha escala progresivamente maior. Existen límites (que non son facilmente
discerníbeis) á dimensión da superes-

trutura financeira en relación coa base
produtiva. Aínda deseñadas como medidas ad hoc para enfrontarse co estancamento, estas “solucións” especulativas non poden continuar expandíndose no sistema, como se fose un
globo inchábel sen fin. As únicas preguntas a responder son: como rematará todo e a onde retornará o capital
cando estes mecanismos teñan realizado o seu percorrido? Unha posibilidade
é unha recesión severa e de longa duración manifestada nunha deflación
xeneralizada. Outra é que o goberno
continúe a intervir satisfactoriamente
para pagar os estragos ocasionados
polo sistema financeiro cando entre en
dificultades, como aconteceu coas crises do sistema bancario nos oitenta e
co case colapso do fondo de alto risco
Long Term Capital Management
(LTCM)28. Porén, dada a magnitude da
débeda interrelacionada e unha especulación tan enorme, é claro que este
tipo de intervencións poden pagar a
desfeita do sistema financeiro, como
moito, temporalmente: entrementres
se estende a crise total e a ameaza de
longo prazo para a economía ■
1

2

3
4

capacidade produtiva,
senón na compra de
empresas co obxectivo
de incrementar os seus
dereitos financeiros á
riqueza

A dinámica do capitalismo en EUA (1972), A
fin da prosperidade (1977), O afondamento
da crise no capitalismo dos EUA (1981), O
estancamento e a explosión financeira
(1987), e A crise irreversíbel (1988).
N.T. Taxa de actividade (% poboación activa/poboación en idade de traballar).
N.T. Da oferta da forza de traballo.
Ver Stephanie Aaronson, et. al., “O recente
declinar da participación da forza de traballo
e as súas implicacións para a oferta potencial
de man de obra” (borrador preliminar), División de Investigación e Estatísticas, Consello
de Gobernadores do Sistema de Reserva Federal, Marzo 2006 (dispoñíbel en http://
www.brookings. edu). Para unha discusión
da cuestión máis ampla do desemprego, o
subdesemprego, e o exército de reserva da
forza de traballo ver Fred Magdoff e Harry
Magdoff, “Traballadores dispoñíbeis: o exército de reserva de forza de traballo actual”
Monthly Review 55, nº 11 (abril de 2004), e o
Editorial de Monthly Review 54, nº 11 (abril
2003) “Que recuperación”.
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Ás unións económicas fanse desde arriba en base
a un deseño de tecnócratas que iluminan ao
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pobo, mais realmente as veces o único que hai é
un desmantelamento dos controis estatais e un
“deixar facer” que deixa ao azar a situación na
que queda ao pairo as economías dos diferentes
países
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NT. Non só. Unha parte importante de investimentos realizáronse en países centrais
ao sistema.
Os dados sobre os gastos militares proceden
dos seus valores oficiais, e por tanto exclúense moitos gastos que deberían incluírse no
mesmo, como por exemplo, os gastos na seguridade patria, moitos dos gastos da NASA,
determinadas partidas do orzamento do Departamento de Estado (=Asuntos Exteriores), beneficios para veteranos, etc.. Para un
tratamento clásico desta problemática ver “A
economía básica do ‘rearme americano” de
James Cypher, Monthly Review 33, nº 6 (novembro de 1981).
N.T. Ademais do efecto obvio da elevación
da rendibilidade empresarial, medida sobre
o volume de recursos propios.
N.T. Tal é a “produción” bancaria: a diferenza entre os xuros activos e pasivos.
N.T. Valor de mercado de todos os bens e servizos finais producidos nun país nun período
de tempo determinado, normalmente un ano.
Mide o producido polos nacionais e non nacionais dentro do país. O Produto Nacional
Bruto (PNB), pola súa parte, consiste no valor
de mercado de todos os bens e servizos finais
producidos polos habitantes dun país nun
ano, con independencia do lugar de produción.
Cando nos refiramos á débeda do goberno,
como no caso da débeda total dos EUA, inclúese a débeda das diferentes axencias federais, como a Administración da Seguranza Social. A dimensión desta débeda é actualmente
de 3 billóns de dólares –representando ao redor de 42% da débeda federal total. Aínda que
tecnicamente é unha débeda debida polo goberno a si mesmo, na realidade é unha débeda coa xente –por exemplo, con aqueles que
serán retirados da Seguranza Social cando as
entradas por cotizacións son inferiores aos
gastos necesarios para o pagamento das pensións dos xubilados.
N.T. Leverage buy-outs = compra das accións
dunha empresa pagándoas con diñeiro emprestado a cambio de asegurar que as accións
serán mercadas. O efecto panca referido a un
investimento consiste na posibilidade que
oferecen distintos instrumentos financeiros
(créditos, derivados) de investir no mercado
unha cantidade maior á dispoñíbel, a través
do endebedamento.
N.T. En España “sube a morosidade nas tarxetas de crédito, primeiro signo de tensión
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para as familias” (Servizo de Estudos do
BBVA – 14 de novembro de 2006)
N.T. Pagamento do principal e dos xuros.
N.T. O Banco Central ianqui.
N.T. Hedge Funds, literalmente “fondos de
cobertura”, como un exemplo do nominalismo imperante..
N.T. Son as chamadas sociedades de valores,
fondos de investimento e os fondos de pensións. Mais nominalismo ocultador.
N.T. Ver “As empresas que se dedican a reunificar débedas se multiplican. PESCAR EN
RÍO REVOLTO. Un negocio sen regular e
que vai vento en popa no medio da mar de
créditos no que viven nestes momentos os
fogares españois”. Revista TIEMPO, 13 de
novembro de 2006.
N.T. Saldo entre os ingresos e os pagamentos
por intercambio de mercadorías e servizos (balanza comercial) e das operacións por transferencias. Este saldo mide as repercusións do
Sector Exterior no PIB e é o indicador principal da competitividade dunha economía.
N.T. Segundo “As Previsións sobre a economía mundial”(FMI, marzo 2006) os EUA importan nada menos que 65,1% do capital
mundial. O segundo estado en importancia é
o español, con 6,8%.
N.T. Lamentabelmente, seguramente por un
erro involuntario da publicación, non é posible baixar esta gráfica da páxina web correspondente.
N.T. Con este vocábulo (tomado da verba inglesa security, valor mobiliario) exprésase a
tendencia cara á substitución das formas tradicionais de crédito bancario por activos incorporados a títulos-valores negociábeis. É un
fenómeno cinxido á desintermediación (os
aforradores e as empresas que acoden ao aforro póñense en contacto a través do mercado
de valores, sorteando aos intermediarios tradicionais). En resumo, a secutirización é unha
técnica que permite a unha empresa separar a
orixe do crédito e financiar actividades. A técnica cae baixo o paraugas das finanzas estruturadas cando se aplica a activos que, tipicamente, son contratos líquidos. Evolucionaron
a partir duns comezos tentativos, dubitativos,
a finais dos setenta, para converterse nunha
fonte vital de fondos, con un total agregado
en circulación estimado en 8,06 B$ (a fins de
2005, segundo a Asociación do Mercado de
Bonos) e unha emisión nova en 2005 de 3,07
B$, só nos mercados dos EUA.
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A xigantesca expansión
da débeda e da
especulación
subministran os medios
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Débeda de alto risco.
N.T. Os contratos de futuros nacen como unha evolución dos contratos a prazo, ou sexa
no vencello entre dúas partes para comprar e
vender un activo real ou financeiro nunha data futura a un prezo pactado no momento presente. As operacións a prazo presentaban limitacións polo esforzo e custo que supoñen a
busca de contrapartidas, negociación, así como a avaliación do potencial risco de insolvencia, que pretenden superar os contratos de
futuros. Estes caracterízanse por negociárense
nun mercado organizado e porque os termos
do contrato están estandarizados a diferenza
dos contratos a prazo, que son acordos privados entre persoas ou entidades cuxas condicións son fixadas por eles mesmos. Nun contrato de futuros, ambas as partes asumen
unha obriga, e o activo a comprar ou vender
nunha data futura denomínase activo subxacente. Estes contratos poden estabelecerse sobre os máis variados bens, como produtos
agrícolas ou materias primas, mais tamén (no
caso dos futuros financeiros) sobre valores de
renda fixa, divisas, ou índices bolsistas. Por
exemplo, no caso destes últimos, trátase da
obriga de entregar ou recibir, ao vencemento
do contrato, unha cesta de accións que compoñen o índice bolsista a un prezo convido no
momento de negociar o contrato. A ganancia
ou perda do que compra un futuro vén dada
pola diferenza entre o prezo que se fixa hoxe
para ese índice no futuro e o que realmente teña o indicador bolsista nese momento.
N.T. As opcións e os futuros financeiros denomínanse derivados xa que o prezo ou cotización se deriva do prezo ou cotización do activo subxacente no que están baseados. Unha
opción de compra (call, en inglés) é un contrato polo que o comprador, mediante o pagamento dunha prima, adquire o dereito, mais
non a obriga, de comprar un determinado activo subxacente a un determinado prezo (prezo de exercicio da opción, ou strike) a unha
determinada data do exercicio. Unha opción
de venda (put, en inglés) dá ao comprador o
dereito, mais non a obriga, de vender un determinado activo, a un determinado prezo e a
unha data estabelecida. Nótese que no caso
das opcións (de compra ou de venda, call ou
put) é o vendedor o que adquire a obriga, a diferenza dos contratos de futuros, nos que tanto comprador como vendedor adquiren unha
obriga cando o contrato chega á súa data de
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vencemento. Os compradores de calls exercitarán a súa opción se o prezo do activo subxacente, no momento de vencemento do contrato, é superior ao prezo de exercicio (strike)
das súas opcións. E o contrario no caso dos
compradores de puts. A cobertura con futuros
consiste en tomar unha posición en futuros
contraria á posición que se ten no mercado ao
contado. As coberturas con opcións permiten
unha flexibilidade ben maior: mediante as
combinacións axeitadas preténdese conseguir
a estrutura de cobertura desexada. Como as
operacións con derivados son a prazo, o pagamento das mesmas non se realiza até o vencemento do contrato, limitándose o desembolso
en efectivo no momento presente ao depósito
das garantías e a liquidación por diferenzas.
Así, realízanse operacións cuxo importe nominal é moi superior ao importe que se desembolsa, o que se coñece como apancamento.
N.T. De accións non cotizadas en bolsa.
N.T. Facerse os ricos máis ricos.
N.T. A “letra miúda dos contratos”.
N.T. Este tristemente famoso fondo de alto
risco operou entre 1993 e 2000, no que foi liquidado, e entre os seus dirixentes estaban
nada menos que dous Premios Nóbel de economía (Scholes e Merton). Segundo o modelo
desenvolvido por este último, o risco debería
reducirse a cero, so hipóteses cruciais que obviamente non tiñan moito a ver coa realidade,
como os feitos posteriores demostraron. Normalmente (nos EUA) estes fundos de alto risco cargan 20% das ganancias realizadas máis
1% do valor dos activos investidos, como honorarios. Malia que o LTCM cargaba 25% máis
2%, elevou o volume de recursos xestionados
a 1250 M$. Chegou alcanzar unha sona case
milagreira, atribuíndoselle un coñecemento
arcano inaccesíbel para o resto dos mortais.
Scholes resumiu a estratexia de LTCM cunha
metáfora inesquencíbel: dixo que LTCM debería funcionar (=facer diñeiro) como se fose
unha aspiradora xigante, aspirando moedas
de cinco centavos que os demais deixaron pasar por alto. O resultado de tanta ‘sabedoría’
foi que en outono de 1998 tivo que intervir o
Banco da Reserva Federal (xunto a uns 14
bancos máis, algún deles suízos) para ‘solucionar’ o problema de semellante ‘funcionamento’ con nada menos que 3650 M$, coa
xustificación de sempre de que non se producira unha debacle, pola falta de confianza nos
mercados financeiros.

para extraer máis
excedente da poboación
en xeral e forman así
parte da explotación
capitalista dos
traballadores
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É Curros
un poeta
nacionalista?
100 anos do pasamento
de Manuel Curros Enríquez
A conformación ideolóxica e a práctica política
nacionalista non apareceron de súpeto.
Existen precedentes fundamentalmente no
campo literario que anuncian os alicerces e o
proceso que leva á aparición da consciencia
nacional no noso país. A eclosión literariocultural da segunda metade do século XIX na
Galiza, o renacer cultural da nosa lingua, é o
prólogo do que vai ser o nacionalismo
organizado e práctico a partir da Primeira Gran
Guerra Mundial.

FRANCISCO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
É Licenciado e Doutor en Filoloxía
Románica e Catedrático de Literatura
española en Instituto. É autor dunha
ampla obra de investigación e ensaio
en temas lingüísticos, literarios,
culturais e políticos desde unha
perspectiva nacionalista
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Reverso e anverso (na seguinte páxina) da tarxeta
postal distribuída a fins de marzo de 1908, cando
foi repatriado o cadáver de Curros. Nela aparece
a súa foto facendo a ofrenda floral en San
Domingos de Bonaval perante a tumba de Rosalía
en 1904 e o poema a ela dedicado
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Os tres poetas,

e grandes clásicos, da nosa literatura, Rosalía, Curros e Pondal, simbolizan unha trípode na que se vai asentar un proceso
de maduración ideolóxica na Galiza,
o da toma de consciencia de que somos un pobo diferente. Sería interesante facerse a pregunta de si os tres
clásicos eran mentalmente, ideoloxicamente, nacionalistas estrito senso.
Paréceme que a pregunta así formulada pode abocarnos a respostas
equívocas. Non hai moito que un militante nacionalista afirmou, para reducir a importancia de lembrar os
100 anos do pasamento de Manuel
Curros Enríquez, que o vate de Celanova non era nacionalista. Seguramente tiña unha migalliña de razón
pero unha abafante equivocación.
Ningunha ideoloxía aparece totalmente enteira e madurecida de súpeto, senón que se conforma a través
dun proceso evolutivo. É tamén así
no caso das nacións sen Estado que
acaban por tomaren consciencia de
si. Neste sentido, Manuel Curros Enríquez é un precedente ou predecesor
do nacionalismo: isto é, un prenacionalista. Alén diso, dáse a casualidade
de que xustamente na evolución da
súa obra, da súa ideoloxía, podemos
constatar o proceso que vai dunha
concepción española, abstractamente democrático-liberal, pretendidamente universalista, a unha concepción galega, de análise da realidade
concreta dun país concreto e máis internacionalista. Non me cabe dúbida
de que dos tres o que, xa desde o co-

mezo, ten unha disposición psíquica,
unha experiencia e unha sensibilidade, alén dunha grande e plural cultura, que a levan a identificarse plenamente co país, sen dependencias
emotivas ou ideolóxicas co concepto
de España, é Rosalía. Non en balde é
o poeta máis radical, e máis nacionalista temperamentalmente e seguro
que tamén ideoloxicamente. Porén,
non cabe esquecer que a práctica social rosaliana se limitába á escrita literaria. A súa participación política
directa non podía ser relevante, pola
súa condición de muller. Curros, no
entanto, é un poeta directamente
ideolóxico, militante político no republicanismo, axitador a través da
prensa, un xornalista de Partido. No
seu caso podemos apreciar mellor a
diferenza que hai entre teoría e práctica ou, se se quixer, o moito que lle
custou chegar a ter unha consciencia
galega, prenacionalista, por enriba
do seu democratismo liberal e do seu
españolismo. Mais por iso mesmo
resulta moi exemplar a súa evolución. As contradicións irán facendo
pegada na consciencia dun home,
nado na Galiza, nunca renegado do
país, por moito que a súa identificación for inicialmente limitada ao terreo emotivo. Posibelmente o caso
máis difícil de dilucidar é o de Eduardo Pondal. Nel a diferenza entre expresión poética e consciencia ideolóxica práctica é abismal. Claro que habería que indagar canto pesaba o medo no Pondal cidadán, o contexto
abafantemente hostil contra calque-
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Ningunha ideoloxía
aparece totalmente
enteira e madurecida
de súpeto, senón que
se conforma a través
dun proceso evolutivo.
É tamén así no caso das
nacións sen Estado que
acaban por tomaren
consciencia de si
ra manifestación prenacionalista na
transición finisecular, nalgunhas das
súas manifestacións de españolidade, por moi disfrazadas de iberismo
que estexan. Non hai lugar a dúbida
sobre como superou as limitacións
da realidade, a súa propia inacción cívica como poeta galego consciente,
cun cariz poético que dá aparencia ás
veces de independentismo.
Vaiamos ao caso de Curros. Merece que non deixemos pasar os 100
anos do seu pasamento sen pena nin
gloria. Dos tres é o caso máis agudo
de poeta que só resulta especialmente inspirado en lingua galega. Como
poeta en español non deixa de ser un
eco zorrillista, embora supere ideoloxicamente ao mestre e mesmo esteticamente aos poetas cívicos españois
da época (Núñez de Arce, Campoamor, Ruíz Aguilera, etc.). Por que
acontece isto? Por varias motivacións. A primeira delas é que o uso da
lingua galega o leva a poetizar unha
realidade experimentada, auténtica,
non libresca e, en certa maneira, sobada. A segunda é a emotividade que
impulsa a capacidade estética do poeta, o que provoca doses de manexo
da lingua nada estereotipadas, orixinais. Velaquí polo que a poesía en lingua galega de Curros hai que inserila
dentro do movemento realista-simbolista-modernista, entendido o simbolismo-modernismo na órbita de
países periféricos como todos os de
Latinoamérica. Efectivamente o seu
primeiro libro en lingua galega, Aires
da Miña Terra (1880), non é un libro

costumista por moito que o pareza. É
unha especie de mensaxe evanxélica
que anuncia unha alborada fundamentada no poder da palabra. A redención virá para Galiza fundamentalmente coa aplicación do progreso
ou adiantos técnicos, a educación e o
saber, a liberdade de consciencia e de
opinión, a xeneralización da propiedade e a separación da Igrexa e o Estado. Curros considera que a peculiar
situación galega é debida ao Antigo
Réxime. A democracia burguesa será
o lábaro de salvación. E os destinatarios fundamentais desta salvación, os
nosos labregos. A expresión xenuína
de democracia é a democracia republicana. A monarquía no Estado Español é incompatíbel co réxime democrático, aseveración fundamentada na experiencia histórica e particularmente coa Restauración en 1874
despois do sexenio revolucionario.
Xustamente foi na etapa prerrevolucionaria e revolucionaria, entre 1868
e 1874, que se formou Curros ideoloxicamente. A visión da humanidade
é unha visión deísta, xa que, como bo
idealista, considera que camiñamos
cara á perfección social como concreción da idea divina no tempo. O cristianismo en si mesmo, non na versión dogmática católica, contén os
elementos da salvación que non son
máis que os principio da Revolución
Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Con este acervo ideolóxico
hexemonizando o seu pensamento
andou Curros batendo coa realidade
do Estado Español como Estado cen2007 terra e tempo 73
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Visita de Manuel Curros Enríquez á Real
Academia Galega no 1904
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tralista e antidemocrático. Un poeta
republicano, anticlerical, anticaciquil,
estaba destinado a ter un grande éxito popular no noso país, porque non
resultaba refractario para o campo da
progresía ou esquerda, malia facer
uso da lingua do país, o galego. A belixerancia da Igrexa Católica, incluído
o proceso xudicial que tivo que padecer por denuncia do bispo de Ourense contra os postulados de libre consciencia e a crítica ao poder opresivo
eclesiástico que se expresaban en
moitos dos seus poemas non fixo
máis do que aumentar a súa fama.
Foi dos tres o máis lido e recoñecido
en vida (tres edicións de Aires en só
cinco anos).
A vida de Curros foi publicamente
conflitiva, non só agachada e silandeiramente como no caso de Rosalía. A
súa fidelidade ao programa democrático republicano non podía traerlle
máis que desgustos na España da Restauración (perda do posto de traballo,
conflitos nas redaccións dos xornais

dos que era redactor, desgustos familiares...). Así pasou Curros a súa vida
até 1893. Curiosamente as relacións
con Galiza e todo o que ten que ver
con ela son progresivamente máis
fondas, malia terse que instalar en
Madrid de novo. Alén da súa infancia,
só puido vivir entre 1877 e 1883 na
Patria Galega, concretamente no seu
Ourense natal. Significativamente o
mellor poema dedicado a Rosalía co
gallo do traslado dos restos mortais
de Adina a San Domingos de Bonaval
en maio de 1891 é da súa autoría. O
propio Murguía recoñecía que era o
seu discípulo máis fiel. Curros é consciente de animadversión e persecución que sofren os que traballan e se
esforzan por Galiza. Rosalía, símbolo
do país, errante despois de morta tamén, “comesta dos lobos, / comesta
morreu”. A súa relación cos emigrados da Habana é cada vez máis íntima. Curros acaba optando por marcharse do Estado español como forma
de liberación de tanta dificultade e
conflito. Efectivamente, entre 1894 e
1908 Curros vai vivir en Cuba, polo
tanto aínda como colonia e xa como
nación formalmente independente. O
que estaba en xerme, cada vez con
máis forza, no seu pensamento, como
produto da experiencia conflitiva e da
análise da realidade galega, comeza a
aboiar e a expresarse. Non rexeita nin
renega do seu democratismo republicano nin dos seu laicismo cristián. Pero pasa ao primeiro plano a preocupación por Galiza como terra, coma patria maltratada polo Estado español
centralista. Milita no rexionalismo de
Brañas e Murguía, pondo ao servizo
das súas campañas as páxinas de la
Tierra Gallega, semanario que funda
na Habana e que durará entre 1894 e
1896. É xa máis “rexionalista”, mellor
dito, “prenacionalista”, que republicano. A súa posición consciente a respecto do galego sitúase nas antípodas
do que pensaba cando iniciou a súa
escrita en galego: hai linguas oficiais
impostas e moitas que se denomina
dialectos teñen a mesma capacidade
para criaren obras de pensamento ele-
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A vida de Curros foi
publicamente conflitiva,
non só agachada e
silandeiramente como
vado. Non hai linguas superiores e inferiores, Cristo predicaba en arameo,
un pobre dialecto da Xudea (“El Símbolo”, Tierra Gallega, 14,4,1895). A
emigración xa non é unha panacea
nin a expresión da liberdade do home
para buscar a vida onde máis lle conviñer, como tamén pensaba inicialmente. É unha das lacras máis graves
que padece Galiza. A respecto da Independencia de Cuba, chegou a asumir, unha vez consumada, que fose
un erro manter unha posición hostil,
só explicábel pola intoxicación que
promovían os partidos españois enfatizando que formaba parte de España.
A inxerencia dos Estados Unidos e a
constatación de que Galiza padecía
gravísimos problemas no Estado centralizado español, e non por iso se independizaba, posibilitaron un discurso racionalizador en Curros favorábel
á autonomía e non á independencia.
Cando tivo a oportunidade de regresar temporalmente en 1904, foi aclamado tanto en Madrid (fundación do
Centro Galego) como na Coruña, homenaxe con coroación incluída. Ninguén posibilitou que puidese permanecer ofrecéndolle un traballo. Curros non esqueceu onde tiña que peregrinar: á tumba de Rosalía en San
Domingos de Bonaval. Alí acudiu para facerlle unha ofrenda floral, acompañada dun poema escrito para a ocasión, “Na Tumba de Rosalía”. Aquí temos o testamento ideolóxico de Curros, alén dun dos mellores poemas
da literatura galega. A vinculación da
problemática nacional galega á expansión do imperialismo fica clara,
contundente. A denuncia da expansión mercantilista, económica, dos
dous grandes imperios, no século que
comeza, o dos Estados Unidos e o de
Xapón, vai vinculada ao retroceso e á
hostilidade contra todo o que Rosalía
simboliza, a Nosa Patria. Alguén pode advertir que non hai unha denuncia directa do Estado Español. Certamente, pero Curros denuncia o imperialismo hexemónico e só ignora o
máis directo, seguramente por dúas
motivacións: a súa localización cuba-

na e o lastre dun españolismo co que
non se quere romper emocionalmente, malia se vaia rompendo paseniñamente na análise dos fenómenos
concretos. Debe terse presente que
en 1904 estábamos no cénit da depresión ideolóxica finisecular que padeceu a cultura galega por mor do
proceso de globalización e de dura
centralización no Estado. Este Curros
último resulta esclarecedor. É galego
antes que nada, considérase a si mesmo dentro dunha tradición da cultura nacional, traballa, con desacordos
e decepcións, pola unión dos bos galegos en ben do país, coloca Galiza no
centro de atención das súas preocupacións prácticas. Curiosamente, segue mantendo unha visión multicultural do mundo que é unha das características permanentes de toda a
súa traxectoria vital. Xa en 1886, fechou a terceira edición de Aires co
poema “A Palabra”, no que se deixa
constancia de que Mahomet é o árabe de deus, o que espallou a palabra
redentora como Cristo. As tres relixións monoteístas terían o mesmo
substrato de elevación da capacidade
racional do home.
O cadáver de Curros, unha vez
embalsamado, foi repatriado para A
Coruña a fins de marzo de 1908. Recibírono en loor de multitudes. O seu
enterro no cemiterio con ritual católico provocou airadas protestas por
parte de todos os elementos ideolóxicos da “esquerda” coruñesa. A imaxe
de Curros máis espallada e asimilábel
era a de republicano e anticlerical.
Sen dúbida certa, mesmo ao final da
súa vida, xa que nunca quixo reconciliarse cunha Igrexa dogmática e opresiva. Porén, alguén ou alguéns organizadamente decidiron que a mellor
recepción para Curros era espallar por
toda Galiza unha tarxeta postal coa
súa foto facendo a ofrenda floral en
San Domingos de Bonaval perante a
tumba de Rosalía en 1904 e imprentando no seu reverso o poema a ela
dedicado nesta ocasión. Así subliñaban a súa fasquía e febra prenacionalista e antiimperialista ■

no caso de Rosalía. A
súa fidelidade ao
programa democrático
republicano non podía
traerlle máis que
desgustos
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José Carlos Mariátegui foi un dos marxistas máis lúcidos e orixinais da
centuria en tanto soubo facer da teoría revolucionaria non un mero
calco ou copia senón, como el mesmo o chamou, unha creación heroica.
Nacido en terras americanas, José Carlos Mariátegui soubo combinar a
ciencia europea coas condicionantes nacionais do seu natal, Perú, para
ofrecer unha concepción rica, creativa e orixinal sobre as posibilidades
e perspectivas dun socialismo indioamericano. O seu marxismo non
negaba a determinación económica, pero facía énfase na significativa
importancia da subxectividade humana no papel dos factores
supraestruturais, da cultura, a tradición e a historia da nación e na
forma en que estes elementos eran interiorizados polos diferentes
suxeitos sociais.
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José Carlos, con 10 anos, xunto o seu irmá Julio
Cesar en 1904.
Á dereita con Anna Chiappe no 1929
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O accidentado século XX, considerado por Hobswann como un século curto, caracterizouse polo vertixinoso e en non poucas ocasións
encarnizado decorrer dos acontecementos. O acelerado desenvolvemento da ciencia e a técnica, por un lado,
achegou o home a parámetros insospeitados anteriormente no longo proceso de humanización e control sobre
as forzas cegas da natureza, mentres
que, por outro, acentuou as dicotomías e disparidades existentes entre as
nacións. Así, levou o mundo ao borde do colapso ecolóxico, promoveu
de xeito crecente a crueldade da guerra e alcanzou niveis de bestialidade e
exterminio masivo descoñecidos en
séculos anteriores. Marcado por diferentes paradigmas ideolóxicos, coñeceu o ascenso e crise destes.
Boa parte dos procesos revolucionarios triunfantes de orientación
marxista-leninista que no seu momento aspiraron na vella Europa á
construción dunha sociedade máis
xusta, democrática e equitativa, con
maiores niveis de socialización da
propiedade e o poder derivaron cara
a unha estatalización excesiva das relacións sociais, asfixiando case toda
iniciativa individual ou independente dos códigos oficiais en nome de
supostos intereses colectivos representados pola burocracia. O espírito
crítico que animou a Marx a estudar
a sociedade capitalista do seu tempo
foi substituído pola lectura compracente e apoloxética do socialismo de
Estado que coutou o fío renovador e
revolucionario do marxismo e conduciu, finalmente, á bancarrota do
chamado socialismo real.
Se ben a esquerda non logrou
aínda sacudirse de todo a poeira levantada pola caída do Muro de Berlín,
o seu propio desenvolvemento imponlle repensar a teoría e poñela a ton co
mundo de hoxe. Este exercicio teórico
require tamén a investigación seria e
concienciuda de onte, precisa do reencontro co marxismo clásico e do estudo de todo o pensamento social, sobre
todo daquel que, desde unha postura

revolucionaria, se mostrou orixinal e
creativo, a fin de que a análise contribúa á necesaria recomposición da teoría nesta paradoxal era de globalización e modernidade posmoderna.
Este proceso de relectura e reavaliación da teoría e práctica revolucionaria debe incluír como unha das
súas fontes máis importantes o pensamento de José Carlos Mariátegui.
Non obstante, poderíase obxectarse
que a lectura e estudo da obra de
Mariátegui ten moi pouco que achegar á actual conxuntura. Falecido
hai máis de 70 anos, a realidade que
Mariátegui analizou cambiou de xeito substancial no mundo e de xeito
particular en América Latina. Esta
obxección, valida por si mesma, tería sentido se se intentase facer unha lectura acrítica, dogmática e parcial dos seus escritos. Serve ademais
como unha advertencia en contra
dun procedemento erróneo experimentado de xeito reiterado polo
marxismo ao longo da súa historia.
Abonda só recordar as sucesivas canonizacións que sufriu o pensamento de Marx nos marcos da Segunda
e máis tarde na Terceira Internacional, ou a domesticación do herético
pensamento de Lenin co fin de sincronizalo mellor coa lectura estalinista da teoría, para comprender
que o aviso serve de alerta ante un
perigo real.
O propio pensamento de Mariátegui foi sometido a un proceso de filtraxe ideolóxica co fin de presentalo
como un convencido marxista-leni-
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Non hai en Mariátegui
un sentimento
metropolitano ou
endocolonialista,
bastante frecuente,
polo demais, en
sectores da esquerda
xa sexa europeos ou
latinoamericanos
nista estalinista nos anos 40. O pouco éxito alcanzado por este empeño
indícanos, entre outros factores, o difícil que resulta reducir o seu pensamento a un mero esquema e reforza a
idea do necesario reencontro con este: non para aprendelo e aplicalo mecanicamente, senón para desentrañar
os presupostos teórico-metodolóxicos que o sustentaron e o converteron nunha das manifestacións máis
orixinais e creativas na historia das
ideas marxistas1.
Desde logo que non é Mariátegui
o único pensador que reflexiona creativamente sobre a teoría de Marx e
as posibilidades do socialismo. Formando parte da lista atópanse figuras de talla intelectual e profundidade teórica que tiveron, ademais, a
fortuna dunha vida máis longa e puideron polo mesmo desenvolver unha obra máis prolixa. Gramsci, co cal
Mariátegui ten coincidencias teóricas, Luckas, Korsch, Bloch, ou o
frankfurteano Marcuse, por só mencionar algúns, reflexionaron sobre o
destino do socialismo despois da revolución bolxevique. Estes e outros
teóricos encabezados polos clásicos
non poden deixarse de lado ao intentar realizar unha reconstrución
da teoría. Non obstante, considero
que no pensamento de Mariátegui se
presentan unha serie de arestas e
presupostos conceptuais e metodolóxicos que o fan un dos imprescindíbeis, sobre todo desde as circunstancias latinoamericanas e terceiromundistas, para unha reelaboración

creativa das concepcións da esquerda sobre o socialismo.
POR QUE MARIÁTEGUI? Existe,
pois, un conxunto de razóns que xustifican a importancia de Mariátegui
para estes propósitos. Dentro deles
poden sinalarse: Mariátegui vive e
produce nun período histórico que
ten certas similitudes coa etapa actual. É certo que triunfou a Revolución bolxevique, pero o movemento
revolucionario noutros Estados europeos, como Italia, Alemaña ou Hungría foi esmagado. A esquerda sofre
as consecuencias destes fracasos e
atópase nunha encrucillada teórica
ante a crise do marxismo da Segunda
Internacional, o proceso de formación do leninismo e o ascenso do fascismo. O nivel de reflexión é moi elevado en tanto que se aspira a dar
resposta ás causas do fracaso do movemento revolucionario nas respectivas nacións: reacciónase contra unha
lectura do marxismo impregnada de
economicismo e positivismo e inténtase recuperar o vital elemento da
subxectividade e vontade do suxeito
revolucionario. A maioría dos pensadores de importancia viviron o período, pero só Gramsci e Mariátegui non
alcanzaron a ver o estoupido da Segunda Guerra Mundial.
A mirada de Mariátegui sobre a
situación europea da primeira posguerra, a crise da esquerda e as contradicións e reelaboracións conceptuais que experimenta a teoría en
función da revolución e o socialismo

Na casa de López Aliaga, en Lima. De esquerda a
dereita: Ladislao Meza, José Carlos, Señora
Astete, Pedro López Aliaga, Ricardo Vegas García,
no 1924
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José Carlos cuns amigos no coche en 1915 e cos
seus fillos no 1929

atópase menos contaminada coas
querelas e prexuízos ideolóxicos
precedentes, que si teñen os seus
contemporáneos do Vello Continente. Chegado dun país onde marxismo e socialismo eran até eses momentos case unha noción abstracta,
podía avaliar e ver con maior obxectividade os procesos que esgazaban
a unidade da esquerda.
Non hai en Mariátegui un sentimento metropolitano ou endocolonialista, bastante frecuente, polo demais, en sectores da esquerda xa
sexa europeos ou latinoamericanos,
pero que consideran que América
Latina debe seguir ao pé da letra os
parámetros europeos ou as orientacións emanadas por institucións revolucionarias dese continente. Como latinoamericano comprende o
significado da ciencia e a cultura europea para o desenvolvemento do
movemento revolucionario en América Latina, pero isto non o conduce
a tratar de extrapolar mimeticamente o europeo ao americano. O mundo latinoamericano é unha realidade
diferente e presenta outras condicionantes sociais e outro modo ou tempo do histórico. Estes elementos
condicionan, ao meu xuízo, a súa recepción do marxismo e a recreación
orixinal que fai deste2.
O MARXISMO DE MARIÁTEGUI.
Moito antes de que José Carlos Mariátegui entrase en contacto coa teoría marxista, xa esta comezaba a ser
divulgada en terras americanas por
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medio de emigrantes europeos ou
por latinoamericanos regresados de
Europa3. Pero o marxismo que se difundía non superaba na maioría dos
casos o nivel da máis elemental propaganda e sustentábase, polo xeral,
nunha interpretación simplificada ou
esquemática das ideas dalgúns dos
epígonos de Marx. Este marxismo de
franca orientación socialdemócrata
imaxinábase que o territorio americano repetiría os mesmos pasos da historia europea. Para el, o territorio latinoamericano atopábase nunha
especie de crise de infancia con respecto a Europa e no seu devir histórico repetiría as mesmas fases de
desenvolvemento.
Este criterio non se superará coa
irrupción do bolxevismo no Novo
Mundo, pois a maioría dos marxistas
latinoamericanos desta segunda onda, rexentada xa nos anos 20 polo
Comintern, sosterán criterios similares. A excepción constituirana un pequeno grupo de pensadores como Julio Antonio Mella, Enrique Terán e
José Carlos Mariátegui que cren que
as condicións son outras e que as neves do Kremlin non coinciden completamente co clima latinoamericano. Para eles, América Latina era
unha realidade diferente, pero será
Mariátegui o que logra conferirlle un
maior desenvolvemento teórico a esta premisa.
É precisamente a comprensión de
que América Latina é outra realidade
a que lle confire unha calidade especial ao Marxismo de Mariátegui. Non
abondaba a experiencia europea para
explicar e transformar a mesma. Facíase necesario un esforzo de interpretación que atopaba no marxismo os
seus principais presupostos teóricometodolóxicos, pero que non se limitaba a este. Ao respecto escribe na
súa Mensaxe ao Congreso Obreiro:
“O marxismo do cal todos falan pero
que moi poucos coñecen e, sobre todo, comprenden, é un método fundamentalmente dialéctico. Isto é, un
método que se apoia integramente na
realidade dos feitos. Non é, como al-
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Mariátegui participaba
da convición sobre o
carácter mundial da
revolución socialista
gúns erroneamente supoñen, un corpo de principios de consecuencias ríxidas, iguais para todos os climas históricos e todas as latitudes sociais.
Marx extraeu o seu método da entraña mesma da historia. O marxismo
en cada país, en cada pobo, opera e
acciona sobre o ambiente, sobre o
medio sen descoidar ningunha das
súas modalidades”4.
Esta comprensión do marxismo,
como método dialéctico, enriquecíase
e completábase, produto do seu coñecemento histórico, cultura, e sensibilidade, coa consideración do papel da
subxectividade nos procesos sociais e
na revolución socialista. Teñamos en
conta que Mariátegui non concibía a
revolución socialista como un proceso
automático, xerado polas forzas cegas
da economía capitalista en bancarrota. Ao igual que Lenin, entendía que
en determinado momento do desenvolvemento capitalista e produto da
súa crise se xeraban as condicións obxectivas para a súa substitución polo
socialismo, sen que iso significase a
súa caída. Para que se producise o
cambio de sistema era necesaria a
vontade, decisión e acción combativa
do suxeito revolucionario.
Quizais non exista en toda a súa
obra un fragmento que reflita con
maior claridade esta simbiose entre
método e subxectividade que no editorial “Aniversario e Balance”. Neste
lese: “A palabra Revolución, nesta
América das pequenas revolucións,
préstase bastante ao equívoco. Temos
que reivindicala rigorosa e intransixentemente. Temos que restituírlle o
seu sentido estrito e cabal. A revolución latinoamericana será nada máis e
nada menos que unha etapa, unha fase da revolución mundial. Será simple
e puramente, a revolución socialista.
A esta palabra agregade, segundo os
casos, todos os adxectivos que queirades: antiimperialista, agrarista, nacionalista revolucionaria. O socialismo
suponos, antecédeos, abrángueos a todos... Non queremos, certamente, que
o socialismo sexa en América calco e
copia. Debe ser creación heroica. Te-

mos que dar vida coa nosa propia realidade, na nosa propia linguaxe ao socialismo indioamericano. Aquí unha
misión digna dunha xeración nova”5.
Unha análise dos elementos conceptuais innovadores presentes na
lectura creativa do marxismo realizada por Mariátegui excedería con creces o espazo de que se dispón. Non
obstante, paréceme necesario destacar de xeito sucinto o seguinte:
1. Para Mariátegui a revolución socialista non é un acto, senón un
proceso de cambio radical das relacións humanas. Trátase dunha
transformación civilizadora que
entraña grandes cambios nas relacións económicas, sociais e na
mentalidade e cultura dos individuos. Como formula Aníbal Quijano, Mariátegui preludia ou anticipa unha nova racionalidade.
2. Mariátegui participaba da convición sobre o carácter mundial da
revolución socialista tan propio do
marxismo clásico, pero entendíao
de xeito concreto. Vale dicir, considerando o compoñente nacional
ou rexional, que introducía o elemento de diferenciación dunha realidade a outra.
3. Se América Latina é outra realidade, o canon europeo non abonda
para comprendela: é necesario estudala, apoiándose no marxismo,
pero sen negar as achegas das
ciencias e a filosofía burguesa.
Neste sentido, o punto de vista de
Mariátegui é o dun marxismo
aberto e creador que non evita o
dialogo e a polémica, pois como
especulación filosófica toma a
obra do pensamento capitalista no
punto en que este, vacilante ante
as súas extremas consecuencias,
inicia un retroceso.
4. Esta realidade diferente é froito de
circunstancias e determinantes históricos que, á súa vez, son influídos
por esa realidade. Para Mariátegui,
os verdadeiros revolucionarios non
actúan nunca como se a historia
empezase con eles. E esta idea é valida tamén no sentido dos antece-

tan propio do marxismo
clásico, pero entendíao
de xeito concreto. Vale
dicir, considerando o
compoñente nacional
ou rexional

José Carlos coa súa muller, Anna Chiappe, na
casa de Jirón Washington, Lima 1929
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José Carlos, á esquerda, cos amigos no
restaurante Il Piccolo Edén en Nervi, Xénova,
Italia Circa 1920

José Carlos, con amigos, preto de Lima.
De pé: Jorge do Prado. Circa 1929

dentes ideolóxicos que Mariátegui
ten en Perú e a influencia que estes
exerceron no seu xeito de aproximarse ao marxismo. Moitas das
posicións teóricas do revolucionario peruano teñen unha presenza
nas posturas de Manuel González
Prada. A predilección por Sorel e o
papel do mito poderían tamén deberse ás condicionantes históricas
da nación andina e o papel do mito
na súa historia.
Habería que agregar que antes da
súa viaxe a Europa Mariátegui e Falcón, desde o diario La Razón, apoiaron o movemento de folga máis
grande realizado en Lima até aquel
entón: movemento, polo demais,
que tivo éxito. Esta pegada non podía facilitar o seu achegamento ao
anarcosindicalista francés que sostiña a tese da folga política de masas.
Podería afirmarse entón que nel a
historia é central para entender o
obxecto e o seu desenvolvemento.
Pero o concepto de historia que Mariátegui posúe non é eurocéntrico, e
proxéctase contra unha percepción
mecanicista, evolucionista e lineal
da historia e, xunto con esta, do
progreso. Concepto este en franca
crise na actualidade.
5. Como marxista convencido e confeso, Mariátegui parte das clases
e as relacións de clase para entender as relacións sociais no Perú da
súa época. Non aplica, non obstante, esquematicamente a contradición burguesía-proletariado
para buscar o suxeito da revolución socialista. Se a realidade peruana é diferente e nesta coexisten diversos modos de produción, deben existir varios suxeitos revolucionarios. O indio como
suxeito da revolución é unha das
ideas máis interesantes de Mariátegui. A análise clasista e das relacións de clase non excluía, na
miña opinión, a consideración do
elemento étnico ■
1
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O pensamento de Mariátegui, como o de
calquera autor é susceptíbel de manipula-
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ción e terxiversación. Quero apuntar, porén, que a postura oficial do Partido Comunista Peruano baixo a dirección de Eudocio Ravines foi a de rexeitar e condenar
as ideas de Mariátegui como non suficientemente marxistas-leninistas estalinistas. A poucos meses da súa morte, circulaban en Lima follas voandeiras
comunistas criticando as súas ideas, e
anos máis tarde foi acusado de populista
por V. Miroshevski. O rescate que se iniciou despois da substitución de Ravines e
a defensa que se realizou do seu pensamento tratou inicialmente de presentalo
non só como un marxista-leninista, senón tamén como un estalinista. No entanto, a maior parte da súa obra non foi
novamente publicada, pois entraba en
franca contradición con esta percepción.
Certamente, Mariátegui non é un autor
susceptíbel dunha doada asimilación para
unha determinada posición dentro das diversas lecturas e interpretacións do marxismo debido á heteroxeneidade das súas
fontes e da súa heterodoxia. Lembro que,
en certa ocasión, lle preguntei na Habana
a Manfred Kossok sobre as súas impresións sobre Mariátegui e confesoume que
sempre o sorprendía: que o peruano era
como unha esponxa pois absorbía moitas
tendencias. Comezara os “Sete Ensaios de
Interpretación da Realidade Peruana”, citando a Nietzsche.
Por exemplo, na páxina 162 da súa obra “A
Alma Matinal”, Mariátegui declarou: “Europa reveloume até que punto pertencía eu
a un mundo primitivo e caótico; e ao mesmo tempo impúxome, esclareceume, o deber dunha tarefa americana “.
Pouco despois do triunfo da Revolución de
Outubro, Mariátegui publicou en Lima un
artigo no que se declaraba bolxevique, pero neses momentos o seu coñecemento da
teoría e do socialismo era moi reducido.
Penso que a súa posición respondía máis a
unha emotiva toma de partido do que a un
estudo serio e concienciudo das posicións
de Marx e Lenin.
Mariátegui, J. C. “Mensaxe ao Congreso
Obreiro” en Ideoloxía e Política. Obras
Completas Volume 13, Editora Amauta, Lima, Perú, 1969, Pp., 111-112.
‘Aniversario e Balance ‘ en Ideoloxía e Política. Editorial citada, Pp., 247-248.
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O asasinato crónico
de Wilhelm Reich

O cincuentenario do
rebentador de nubes
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O fascismo e o imperialismo gustaba de

Inimigos, en vida, tivo uns cuan-

potenciar a imaxe da muller “poñedora”, isto é,

tos. Perseguido pola policía de 6 Estados, morre á fin no seu exilio norteamericano na cadea logo de ser
condenado nun esperpéntico xuízo.
Falece en estrañas circunstancias
(aínda que se alegou paro cardíaco,
non se lle fixo a autopsia e perdéronse os expedientes sobre o seu caso).
Alí mesmo, no cárcere, xunto con el
fíxose tamén desaparecer o manuscrito da súa última obra: “a creación”.
Quizais neste caso ao sistema se lle
foi un pouco a man: asaltar a súa casa, roubar a súa documentación, destruír os seus equipos e queimar os
seus libros. Que imaxe tan pouco presentábel para o Estado que se dicía
democrático e liberal.
Mais esta vella manía de queimar
libros non foi un grande obstáculo para a difusión do seu pensamento. Xa
antes arderan as súas obras ao subiren ao poder os nazis e el mesmo tivo
que fuxir de Alemaña para non correr
a sorte dos seus papeis. Peor lle prestou o seu labor propagandístico a primeira vez que un xornal comunista
alemán recomendara deixar de distribuír os seus traballos na altura do ano
1932, nun xiro puritano que provocou
o seu progresivo enfrontamento co
Partido e que se agravaría cando se
comprobou que el estaba detrás de
mocións como a das Xuventudes Comunistas de Dresde a prol das vivendas para que os mozos puideran ter
relacións sexuais. Tampouco favoreceu a circulación das súas ideas o feito de que o seu mestre, Freud, esixira

o rol de ama de cría e a concepción da
sexualidade unida á reprodución así como a
potenciación da submisa muller capaz de aturar
unha familia numerosa
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poñer ao pé dun texto reicheano na
revista que canalizaba os debates da
escola psicanalítica, que a militancia
comunista do autor invalidaba o que
puidera escribir pola falta de liberdade intelectual que se lle supoñía.
Mais o irónico do asunto é que,
logo desas malas experiencias e desilusións, expulsado tanto polo fascismo, o comunismo como a socialdemocracia da vella Europa que tanto o
decepcionara, Reich remata convertido en entusiasta apoloxista do sistema político do país que o acolle, seducido
pola
liberdade
que
consideraba que nos EUA gozaría para levar a cabo as súas orixinais investigacións científicas. Por iso tivo
que ser un duro golpe emocional
comprobar como máis de 1.500 científicos nazis implicados en graves crimes contra a humanidade eran contratados polo goberno americano –xa
con Roosevelt (aínda que coa súa
oposición) – mentres que a el o perseguía a temida FDA (axencia americana de produtos farmacéuticos e
control de alimentos dominada polos
grandes laboratorios transnacionais)
para incinerar os seus traballos e prohibirlle propagar os seus proxectos.
Falarase da delgada liña que separa a xenialidade da demencia para
xustificar os “delirios” desta súa última etapa con obxecto de facelo máis
recuperábel aos ollos de certa “esquerda”, mais con iso só se consegue
deturpar a lóxica dunha evolución
que historicamente hai que contextualizar, mais responde a unha cohe-
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El reivindicaba
expresamente a
liberdade de ser
atrevido e propoñer
ideas orixinais,
chocantes e
disparatadas, aínda que
se mostraba disposto a
discutilas e defendelas
con quen fose

rencia que non se pode ocultar. O
problema é que o Reich anticomunista está encadeado indisolubelmente
co Reich comunista. E é preciso atopar a conexión, aínda que o máis fácil sexa escindir o un do outro e eliminar o que a cada quen lle conveña.
Non é doado ir máis alá da aparente incongruencia do feito de que a
mesma persoa que retrataba de xeito
lúcido e maxistral o pequeno burgués, o burócrata mediocre e o mecánico homo normalis, no seu “Escoita,
homiño”, ao mesmo tempo confíe
neste individuo superficial autómata
a súa salvación e agarde librarse da
engrenaxe rutineira máis profundamente sexofóbica do seu proceso xudicial simplemente demostrando a
ese anódino auditorio a bondade dos
seus inventos (acumulador de orgon,
Cloud-Buster,…) ou sostendo que a
persecución contra el respondía a un
complot comunista, encomendándose ao goberno ianqui e ao seu presidente para que o redimise do acoso.

Estaba tolo? Desde logo que era
un provocador que mesmo chegou a
soster que posibelmente o seu pai
biolóxico fose un extraterrestre. Outrora os gregos crían que os deuses lle
facían fillos aos humanos e ninguén
dubidou nunca da súa saúde mental.
Hoxe, millóns de persoas afirman
que a nai de Cristo nunca tivo relacións sexuais e ninguén as considera
perturbadas. En definitiva, a cousa
máis absurda pode ser crida e defendida como racional polo feito de que
é socialmente aceptada, fronte a outra, que aínda que fose menos desatinada, ao non ter a aprobación xeral, é
rexeitada de antemán como demencia. É ao que el se refire co individuo
“gregario autoritario”, isto é, a xente
que renuncia a pensar por si só e se
apunta ao que digan os demais. Porén, el reivindicaba expresamente a
liberdade de ser atrevido e propoñer
ideas orixinais, chocantes e disparatadas, aínda que se mostraba disposto a discutilas e defendelas con quen

A dobre moral do fascismo vese neste cartel da
AOI (África Oriental Italiana) no que o fascismo
trata de promover uns sentimentos que moi ben
quedan aclarados no seguinte texto de Reich:
“A reacción política, pola súa banda, sérvese a
propósito destes intereses sexuais. Non
soamente crea vistosos uniformes para os homes,
senón que, ademais, confía o recrutamento a
raparigas atractivas. Para terminar, citemos os
carteis das potencias militaristas cuxa
argumentación, máis ou menos, é a seguinte: ¡Se
queres coñecer os países estranxeiros, enrólache
na Mariña Real. Os países estranxeiros
represéntanse por mulleres exóticas. Por que son
tan eficaces estes carteis? Porque a nosa
mocidade, frustrada pola represión sexual, ten
fame sexual”
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fose (lembremos a súa discusión frustrada con Einstein). Algúns como Feyerabend considera que a ciencia a miúdo avanzou dese xeito. En calquera
caso, antes de ingresar na penitenciaría de Lewisburg, deuse o paradoxo de
que aqueles que o tiñan por desequilibrado se viron na obriga legal de demostrar con peritos psiquiatras que
estaba en pleno uso das súas facultades mentais, para así poder condenalo
a unha prisión e non a un manicomio.
Non era manía persecutoria, foi
persecución real, constante e pertinaz
a que sufriu este pensador. Non é de
estrañar que rematara algo paranoico,
mais parece que acertou en dedicar as
súas últimas horas en liberdade en escoller ataúde, o recanto de terra onde
quería ser soterrado e deixar escritas
as instrucións de como desexaba que
se realizara a cerimonia fúnebre.
A súa morte non foi gloriosa, non
provocou ningún escándalo nin levantou as protestas de amplos sectores sociais e mesmo parece que hoxe
tampouco ninguén o bota de menos
ao ver de como medio século despois
foi lembrado, ou mais ben, como foi
esquecido. Morreu só diante da apatía de todos. Mais non era un solitario nin pretendía vivir illado dos diferentes grupos sociais e políticos. Foi
un home de Partido, desde o socialdemócrata, até o republicano pasando polo comunista, por que entendía
que as ideas sen organización están
mortas como unha alma sen corpo.
Por iso, defendeu con entusiasmo
tanto a API (Asociación Psicanalítica
Internacional) como o Partido Comunista até que ambos o expulsaron. E
así foi até a súa derradeira paixón, a
democracia americana, até que tamén
esta o pulverizou.
Cantos desafiuzamentos acumulados da casa común da esquerda en
sentido amplo desde que abandonara
a claudicante socialdemocracia que no
goberno municipal de Viena se cruzaba de brazos mentres que na rúa eran
masacrados os traballadores. Socialdemócrata era o goberno que o botou de
Dinamarca – mais finalmente sentiuse
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excluído de todo o movemento progresista que trataba de “charlatáns demócratas”, desde os trotskistas e anarquistas até os liberais. Non é de
estrañar que á fin loara os “conservadores” que na súa traxectoria vital fora quen menos o decepcionara, aínda
que habería que matizar o seu conservadorismo final que nos lembra a definición que Pessoa fai de si propio:
“Conservador do estilo inglês, isto é,
liberal dentro do conservantismo, e
absolutamente anti-reaccionário”.
Efectivamente, antireaccionario. Como o seu amigo, Bronislaw Malinowski, o antropólogo que puxo en evidencia o etnocentrismo e o imperialismo
revisando a idea que tiña Occidente
dos pobos “salvaxes” e con iso relativizando os costumes e hábitos culturais
máis rancios que oprimían os europeos. Lembremos que este “conservador” foi dos poucos que saíu no seu
apoio. Escribiu nunha carta de adhesión este seu compatriota (ambos os
dous eran de Galiza, a outra): “Gustaríame engadir que o meu testemuño pode ter unha certa forza adicional, vindo como vén de alguén que non
comparte as avanzadas ideas do Dr.
Reich, nin tampouco as súas simpatías
pola filosofía marxista. Gústame definirme como un home chapado á antiga, case un conservador liberal.”. Pola
contra, os progresistas da revista The
New Republic de Henry Wallace (o
candidato da esquerda americana nas
eleccións de 1948 e que foi vicepresidente na Administración Roosevelt)
foron os que lanzaron a voz de alarma
nos EUA contra o autor da “Loita sexual dos mozos”.
Lembrando todo ese rebumbio ao
redor de alguén que chegou a cabrear
a tanta xente aínda resulta máis rechamante o mutismo diante do seu
cincuenta aniversario. Mais, o silenciamento, por moi sospeitoso que resulte, non responde a un cálculo maquiavélico nin á censura. O mutismo
dos progres nestes precisos instantes
en que a “sex pol” que el introduciu
nas axendas dos movementos sociais
é o estandarte gobernamental que per-
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Todo o seu pensamento
é discutíbel. Mais é
unha discusión
produtiva e necesaria,
mite distinguirse do outro Partido
“turnante” responde posibelmente á
mesma razón pola que nos 60 e 70 paseaban “A revolución sexual” baixo o
brazo: oportunismo. Mais non busquemos neles a culpa de que este aniversario pasase sen pena nin gloria,
aínda que evidentemente non interese
lembrar quen abriu debates que hoxe
resultan tan rendíbeis electoralmente.
Quizais haxa que imputar este esquecemento ao propio Reich, tan preocupado por que o pobo non seguise ningún caudillo e pensase por si propio,
que á fin conseguiu que ninguén o seguira a el. Lembremos como sostiña
que o líder honesto é aquel que axuda
a xente a salvarse a si mesma e se isto
non é posíbel, o que os deixa sucumbir na súa propia estupidez para que
aprendan a lección e emerxa coa conciencia dos erros cometidos e máis
responsábel dos seus actos (“O asasinato de cristo”). Mais non se trata de
volver a Reich para que nos diga o que
temos que opinar, senón simplemente
escoitar unha segunda opinión fronte
ao pensamento único no que vivimos.
Mesmo aqueles que din que non merece a pena perder o tempo cun autor
profundamente desacertado tampouco ten ningunha solución para evitar
cometer os mesmos erros que non sexa revisar en que se equivocou.
Todo o seu pensamento é discutíbel. Mais é unha discusión produtiva e
necesaria, mais alá das respostas que
deu o fundamental foron as preguntas
que propuxo. Cuestións que se consideraban do ámbito privado colocáronse con forza no centro do debate público. Hoxe, case ninguén nega que a
sexualidade individual comporta consecuencias políticas evidentes. A existencia de problemas sociais como as
enfermidades sexualmente transmisíbeis, os embarazos non desexados e a
actuación do Estado fronte a isto nos
planos educativo, xurídico e sanitario
é asumido por todos como unha cuestión política. Campañas que no seu
momento promoveu Reich, provocando un grande escándalo como a difusión da contracepción hoxe son o pan

de cada día de calquera administración e, por moito que se queira restrinxir ao ámbito demográfico (planificación familiar), entra en conflito
continuo con morais represivas en certas cuestións (virxindade, relacións
pre- e extramatrimoniais) tal como xa
daquela se sostiña, e finalmente, a
cuestión do aborto –como o expuxo
Reich– só se pode enfocar de xeito correcto desde o punto de vista da autodeterminación das mulleres a respecto
do seu propio corpo. Isto é, moitas das
cousas que no seu momento sostiña
este escritor xa son hoxe asumidas e
aceptadas. Para que recordalo entón,
se naquilo que acertara, o tempo xa se
encargou de darlle a razón? Quizais
simplemente por cumprir o compromiso pendente de rebater aquilo no se
consideraba que estaba errado.
Cando foi expulsado do PC alemán ou da API, esas organizacións
anunciaron que en breve exporían as
razóns de porqué as súas obras ían
contra as teses de ambas as dúas institucións. Nunca se produciron esas
aclaracións. Cando un non é quen de
dar explicacións simplemente é porque non ten argumentos, e ese é unha
das chaves para distinguir o que unha
posición é errada, isto é, ao non ser
quen de explicar os motivos inconfesábeis polos que a adoptamos.
O Partido Comunista queixábase
da análise derrotista de Reich por partir do feito de que a clase obreira alemá fora vencida. Mais precisamente
esa negación da realidade foi unha
das causas da desfeita total e absoluta
do movemento obreiro alemán. Reich
coñecía ben os socialdemócratas e
mesmo describe literalmente como
estes foron responsábeis en grande
medida do trunfo de Hitler. Agora
ben, o feito de esa organización –que
en todas partes responde a unha concepción covarde e comenenciuda da
política– produza tanto noxo aos comunistas, non debeu impedir comprender a necesidade dunha ampla
alianza antifascista, como despois se
fixo en todos os países a inspiración
de Dimitrov, aínda que xa fose tarde.

o fundamental foron as
preguntas que propuxo.
Cuestións do ámbito
privado colocáronse
con forza no centro do
debate público
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O famoso sofá de Freud. Agora, no Freud
Museum, de Londres
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Había moitos comunistas que se alegraban de que Hitler se cargase a República burguesa e socialdemócrata,
porque con aquilo do “canto peor,
mellor” consideraban que nun breve
período isto ía facilitar a revolución
proletaria.
E a respecto do movemento comunista internacional, que daquela
era tanto como dicir a Unión Soviética, habería que preguntarse se foi
Reich quen se apartou da URSS, a cal
eloxiaba nos escritos iniciais como o
paraíso da liberdade sexual, ou foi a
URSS quen liquidou a lexislación dos
primeiros tempos, retrocedendo na
persecución do aborto e a homosexualidade á época tsarista.
E en canto á corrente psicanalítica, até onde influíu o novo contexto
social de triunfo do fascismo na deriva teórica do propio Freud e no desexo deste grupo de manterse á marxe
da loita que se aveciñaba, chegando a
unha especie de pacto de non agresión co nazismo: pacto que se demostrou co tempo inviábel no seu caso,
aínda que moi produtivo noutras institucións máis compatíbeis co réxime, como foi o caso da igrexa católica. Os psicanalistas non conseguiron
saír do punto de mira dos nazis por
moitos xestos cos que pretenderon
gañar que perdoaran a vida do seu colectivo. O agasallo feito por Freud a
Mussolini pode ser unha metáfora
disto, mais non se debe ver nestes
feitos unha simpatía por este tipo de
ideoloxía, senón só un perigoso apoliticismo e un pragmatismo inútil.

Cando Reich comentou con Freud
a matanza de manifestantes do 15 e 16
de xullo de 1927, deulle a sensación de
que para o seu mestre iso non se trataba máis que dun desastre natural fronte ao cal non hai nada que facer. Hai un
abstencionismo militante que trata de
exculpar a pasividade contemplativa
teorizando a crueza do conflito social
na propia crueza máis que no conflito
social. Neste sentido resulta moi sospeitosa o maior protagonismo que dá
Freud ás pulsións de morte.
Simplificando excesivamente
estes a frición con Reich, o certo é
que si se acentúa o principio de pracer (“Tres ensaios sobre unha teoría
sexual”, 1905). Isto é, todo organismo psíquico busca o agradábel e foxe do desagradábel: as consecuencias sociais disto son evidentemente revolucionarias. Mais Freud, que
aspiraba a conquistar a aceptación
social e institucional da psicanálise,
diante dos novos aires reaccionarios, desde unha posición neutral e
pacifista, pero sospeitosamente
axeitada para empoleirarse como
observador imparcial, introduce outro principio regulador do comportamento humano: a pulsión de morte (“Mais alá do principio de pracer”, 1920) Así pois, coa escusa de
necesidades clínicas de explicar algunhas cuestións como o masoquismo, insire unha pulsión autodestrutiva coma esta que sitúa no interior
do propio suxeito a responsabilidade do seu aniquilamento: “a meta
da vida é a morte”. Logo cos seus
traballos sociolóxicos como “O malestar na cultura” (1930) ou a resposta e Einstein de “O porqué da
guerra” (1932-33) deixará sentada a
necesidade da represión “cultural”
para evitar que se desaten os instintos agresivos. Mais o certo é que
os nazis eran xente bastante educada e cortés.
A Reich acusóuselle de quedar
ancorado no principio de pracer. A
verdade é que, logo de darlle moitas
voltas a isto do masoquismo, non
acababa de convencerlle a proposta
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Todo o seu pensamento
é discutíbel.
Mais é unha discusión
produtiva e necesaria,
mais alá das respostas
que deu o fundamental
foron as preguntas que
propuxo
de Freud como a moitos outros discípulos, e tiña moi claro que non se
gozaba coa dor. Un día, farto de escoitar un paciente seu fantasías con
ser agredido, decidiu coller un vergallo e darlle con el no cu. Comprobou con satisfacción que o enfermo,
contrariamente ao previsto, non experimentou ningún pracer. Esta
anécdota – que si sería motivo xustificado para expulsalo da API se se
coñecese daquela– indica un estado
de ánimo contrario a calquera fundamentación teórica da cal se poida derivar mecanicamente consecuencias
reaccionarias. Aínda que é posíbel
sacar outro tipo de conclusións, como Marcuse faría anos despois.
Mais o caso é que a Reich non lle
chistaba nada calquera valoración
positiva da represión da enerxía vital, nin a idea desmobilizadora de
que é imposíbel unha civilización
sen represión. Se Freud chegou a
atribuír á sublimación das pulsións
os produtos máis excelsos da xenialidade cultural, Reich retrucou: “Os
poucos poemas que foron ocasionalmente creados en época de abstinencia non son de grande interese”.
A solución que dá Marcuse ao
pesimismo paralizante no que mete
Freud a psicanálise é condicionar
desde a perspectiva marxista as teses da cultura represiva como garante da convivencia a unhas determinadas condicións sociais e que
noutro marco de relacións de produción sería posíbel pensar unha civilización sen a penas represión.

Mais, independentemente do resultado desta maridaxe entre Marx e
Freud nese caso concreto, é evidente que Reich non segue ese mesmo
enfoque cando aproveita os traballos antropolóxicos de Malinowski
nas illas do Pacífico e as teorías de
Engels para situar os dogmas freudianos no marco da sociedade burguesa occidental que retratan. E iso
lévanos a facérmonos algunhas preguntas incómodas: a envexa do pene ou o complexo de Edipo teñen
sentido nunha comunidade non patriarcal nin machista? Quizais o que
envexan as mulleres non é o pene,
senón o status social que o pene lles
outorgaría.
Se psicanalizamos os psicanalistas –como propoñía Simone de
Beauvoir– atopamos que este grupo
que se presenta en sociedade provocando unha grande convulsión coa
tese de que a sexualidade estaba separada da función reprodutora
–Freud descóbrea nos nenos co que
iso queda corroborado– co tempo
trata de facerse valer e lograr a consideración e respecto do poder, entrar nas universidades, nas clínicas,
etc.… Durante este proceso de integración atopamos certa tensión entre manter os principios e conseguir
xogar dentro do sistema, no marco
da cal se pode explicar algún afastamento como o de Adler (quen xa advertía do obstáculo que isto do sexo
representaba para estar ben vistos
socialmente) ou Jung (a súa concepción da libido dilúe o desexo se-

Recreación do diván do psicanalista. Freud
Museum London
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Orgonon (Rangeley, Maine) Laboratorio e estudio
onde facía os seus experimentos Wilhelm Reich

xual). En definitiva, trátase de avaliar até que punto estaban dispostos
os seguidores de Freud e o propio
Freud a levaren até as últimas consecuencias os seus presupostos e até
que punto preferiron cambiar de
presupostos para evitaren as consecuencias. Por exemplo, é evidente
que a liberdade sexual que impediría as patoloxías derivadas da represión vai intimamente ligada á emancipación da muller. A terapia, neste
caso, é insuficiente para curar aos
pacientes: é preciso cambiar o mundo. Lembremos o que ao respecto
sostén o deostado Wilhelm Reich:
“A perdurabilidade da familia autoritaria non está fundada exclusivamente sobre a dependencia económica da muller e os fillos con
respecto ao pai e marido respectivamente. Para que uns seres en tal
grao de servidume sufran esta dependencia é preciso non esquecer
nada a fin de reprimir neles a conciencia de seres sexuais. Deste xeito, a muller non debe aparecer como
un ser sexual, senón soamente como
un ser xerador. A idealización da
maternidade, o seu culto exaltado,
que configura as antípodas do tratamento groseiro que se inflixe ás nais
das clases traballadoras están destinadas, no esencial, a asfixiar na muller a conciencia sexual, a sometela á
represión sexual artificial, a mantela
a propósito nun estado de angustia e
culpabilidade sexual. Recoñecer oficial e publicamente á muller o seu
dereito á sexualidade conduciría ao
afundimento de todo o edificio da
ideoloxía autoritaria”.
Cando Reich defendía que a relación entre unha vida sexual satisfactoria cunha boa saúde mental, os
seus adversarios psicanalistas contrapúñanlle casos de pacientes seus con
graves trastornos que non conseguían curarse a pesar de seren asiduos clientes dos prostíbulos. É que
para el unha unión sexual non era un
acto biolóxico mecánico, senón que
precisamente na súa conexión mental residía a oportunidade de fundir o
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físico co psíquico en termos de equilibrio e harmonía, para o cal se esixía
unha conciencia política igualitaria
concreta máis que unha inconsciencia mística disociada e xerarquizada.
Para Reich, non era posíbel a comuñón entre natureza e cultura, individuo e sociedade, microcosmos e macrocosmos, etc., cando se vive o acto
sexual como unha relación en termos
de dominio, conquista, sometemento, etc.... Por iso, decidiu pechar algúns dos centros que promovera para
facilitar as relacións entre os mozos
por canto fose interpretado por estes
simplemente como un xeito de aforrarse os cartos dos bordeis.
A asociación pornográfica que se
facía do seu nome hai que atopala na
mente de quen proxectaba sobre el
esa imaxe relacionada coa promiscuidade e o desfreo, mais o caso é que
hoxe a moitos lles resultaría bastante
pacato e retrógrado pola defensa que
facía da primacía da sexualidade xenital heterosexual e a monogamia serial, con todo o fundamental é que logrou introducir unha cuestión vital
como é a sexualidade na axenda do
debate político.
Finalmente, Reich converteuse
nun tabú ao mesmo tempo que a
súa obra era amplamente lida e as
súas teses desenvolvidas polos máis
diversos intelectuais. Cantas correntes de pensamento fluíron da súa feliz idea de conciliar Marx con
Freud? Por exemplo, a chamada Escola de Frankfurt que aínda que
coincidira nisto con el por compartir
experiencias comúns e non por copialo, deberían recoñecerlle o valor
de pioneiro, equivocado ou non,
mais pioneiro. Un non pode evitar
acordarse del ao ler “A personalidade autoritaria” de Adorno ou “O medo a liberdade” de Erich Fromm
(aínda que desprendidas da terminoloxía sexolóxica), mesmo os termos do título desta obra aparecen
explicitamente na “Psicoloxía de
masas do fascismo” de Reich.
Podemos esquecérmonos de Reich
como fixeron moitos freudomarxistas
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Mais non é facer
psicoloxismo cando se
esculca as razóns
psíquicas dun
que omitiron citar o antecedente, mais
a “diverxencia” da que falaba aínda está por explicar. Isto é, por exemplo:
por qué a situación social na que se
atopa moita xente non corresponde
cun comportamento electoral en función dos seus intereses? E explicar non
é só etiquetar e almacenar como alienados, colonizados… etc. quen así actúa, senón que é preciso comprender
en que termos se produce a divorcio
entre o seu ser económico e o seu ser
social que o marxismo “vulgar” (en terminoloxía reicheana) se mostrou incapaz de esclarecer. Reich apuntaba que
non abondaba con pescudar os resortes que levaban un obreiro a ir á folga
na defensa dos seus intereses, senón
que era preciso analizar precisamente
por que non ía á folga e, ás veces, actuaba en contra dos seus intereses.
Dicir que os obreiros os move o
egoísmo ou a avaricia cando demandan unha suba dos salarios é ocultar
que se trata dun comportamento racional, e calquera categoría patolóxica

que se lle pretenda imputar é efectivamente psicoloxista. Mais non é facer
psicoloxismo cando se esculca as razóns psíquicas dun comportamento
das masas obreiras que prexudica as
súas conquistas sociais, porque aí si
que se dá unha conduta irracional.
Máis irracional desde o punto de vista
exclusivamente económico, máis racional desde outras perspectivas. Que
fai a psicanálise senón buscar a racionalidade oculta dos comportamentos
que á primeira vista nos resultan irracionais?
Xa Platón dicía “tal home, tal estado”, relacionando a estrutura da alma
coa xerarquía social. Mais Reich ten
claro que non se pode tratar a sociedade coma se fose un individuo, porque
a sociedade está dividida en clases sociais enfrontadas, e é preciso relacionar a estrutura psíquica dos individuos
coa estrutura da sociedade, mediatizada pola posición que ocupa cada quen
desde o punto de vista de clase (ou nacional). Tamén é evidente a tese rei-

comportamento das
masas obreiras que
prexudica as súas
conquistas sociais,
porque aí si que se dá
unha conduta irracional

Reprodución do “Terra e Tempo” do 15-11-78
que dá conta do aproveitamento que desde o
nacionalismo se fixo desde moi cedo do
pensamento deste autor
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Canón racha nubes inventado por Reich co
obxectivo de facer chover e mesmo de combater
posibles ataques alieníxenas. Este tipo de
ocorrencias foron usadas para desacreditalo e
descalificar todo o seu pensamento
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cheana de que ditas estruturas psicolóxicas evolucionan máis lentamente
que as estruturas económicas, e que as
forzas reaccionarias saben apoiarse nese feito para frear o cambio económico.
En termos de opresión imperialista, Reich analiza a apreciación que imputa unha sexualidade promiscua aos
pobos inferiores fronte á concepción
racional espiritualizada dos superiores
como un xeito de condenar a animalidade aos sometidos, á natureza incapaz de ser suxeito de toma de decisións… En termos de clase, Reich
debúxanos como o patriarcado que
comparten obreiros e patróns serve de
“ponte” para interiorizar o consenso
dunha xerarquía que logo se naturaliza na visión de como se viven as relacións de produción, atribuíndo ao patrón, ao xefe, ao caudillo un papel que
cada home trata de representar no seu
fogar. A relación que estabelece entre
o imperialismo belicista e a oposición
ao aborto podía clarificarse máis se
ampliamos as súas teses na dirección
de como negar a un grupo humano, as
mulleres, poidan dispoñer do seu corpo, semella bastante a impedir que un
pobo poida dispoñer do seu territorio.
De aí que algunhas das alusións que
fai á feminización dos conquistados,
ou tamén ao emprego do concepto
freudiano de identificación para explicar comportamentos de desclasamento co tempo van ser fermento de moitas liñas de investigación fecundas
nas ciencias sociais.
Calquera que se cruzara con Wilhelm Reich polo deserto de Arizona

subido nunha camioneta cun estraño
artefacto composto por uns tubos e
unhas gomas apuntando ao ceo e que
lle escoitara dicir que con el ía conseguir facer chover, é moi probábel que
se quede con esta imaxe súa e non esparruñe máis alá: outro barrenado.
Mais a súa tese de que a enerxía que
se desata nos orgasmos é a mesma
que se atopa na atmosfera e traspasa
todo o universo obedece ao nobre intento de atopar unha conexión entre
todas as cousas, levando a Hegel até o
seu corolario. Falamos da unidade das
ciencias (bioloxía e física, socioloxía e
psicoloxía, economía e sexoloxía,…)
mais tamén do enlace entre os organismos e as conciencias, da relación
entre o individual e o social, e moitas
outras conxuncións que non convén
sacar a relucir porque resultan de mal
gusto poñelas en ligazón. En definitiva, trátase dun autor que buscaba a incumbencia e a cohesión entre asuntos
que ao poder lle interesaba que sigan a
percibirse como separados: o público e
o privado, o sexo e a palabra, a materia e o espírito, o ideario e o partido,…
Isto é, todas esas cousas que ao longo
da historia condenou ao fracaso e ao
linchamento os que trataron de xuntalas. Reich referíase nese sentido ao
asasinato crónico de Xesús Cristo e de
que se nacese hoxe, tamén sería crucificado e volverían a facer desaparecer
o seu corpo e deixalo mistificado por
obra e graza dalgún Saulo de Tarso para que os seus seguidores utilizasen o
seu nome para facer todo o contrario
do que predicara o mestre. El, que na
súa modestia se identificaba con Giordano Bruno e co mesmo Cristo, estaba
tan metido no papel que semella que
se deixara levar até que finalmente foi
eliminado tal como tiña profetizado.
Mais este panorama desolador é refutado polo seu optimismo mobilizador.
Quizais o contrapunto ao seu previsíbel asasinato sexa a súa irrevogábel rebeldía e, á fin, máis alá de se fracasou
en curar o cancro ou combater a radioactividade e o cambio climático, o
fundamental é lembrar que morreu no
intento ■
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SOÑAR COA
DIPLOMACIA
e esperar a guerra
A vindeira guerra de Kosovo
Os Estados Unidos e os seus aliados europeos

DIANA JOHNSTONE

anunciaron que a diplomacia fallou á hora de

Investigadora e analista de política

solucionar o problema de Kosovo. E cando a

internacional. É autora, entre outros

diplomacia falla, vén a guerra. Especialmente nun
asunto tan importante como a declaración unilateral
de independencia dunha parte do territorio dun país.

libros, de “The Politics of Euromissiles:
Europe’s Role in America’s World” e
“Fools Crusade: Yugoslavia , NATO and
Western Delusions”. Colaboradora das

Pero a próxima guerra de Kosovo suponse que será

publicacións New Left Review e

tan pequena, inaudíbel e insignificante, que ninguén

Counterpunch, de onde reproducimos

se dará conta. A OTAN está a ocupar o futuro campo

este artigo

de batalla con máis de 16.000 homes, apoiados por
forzas aéreas, que foron despregados, sostén, para
“evitar a violencia”.
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A abafante vantaxe militar da
OTAN pode prever calquera estoupido de violencia ocasional de alcanzar
o estatuto de “guerra”.
A confianza que lle proporciona
a posibilidade de utilizar unha forza
militar decisiva permitiu que os Estados Unidos e os seus aliados da
OTAN prosigan unha política que
normalmente sería unha fórmula
que conduciría inevitabelmente á
guerra.

A guerra dáse cando as partes enfrontadas teñen puntos de vista da
realidade totalmente conflitivos. Os
albaneses e os serbios teñen puntos
de vista completamente opostos acerca da disputada provincia de Kosovo.
O papel da diplomacia consiste en ter
eses puntos de vista en conta. O que
significa evitar empurrar unha das
partes en disputa a unha humillante
esquina. Implica buscar o fomento do
respecto e entendemento mutuos,
polo menos os suficientes como para
que se acepte un compromiso.
No canto diso, os Estados Unidos,
seguidos polos seus irresponsábeis
aliados europeos, apoiaron o punto de
vista do imperialismo albanés, tratando Serbia como a un “estado canalla”
(rogue state) que non merece a protección normal que proporciona o dereito internacional. Washington orquestrou dúas roldas de “negociacións” que son unha completa farsa,
xa que ditara as súas conclusións desde un bo principio en favor dos seus
clientes albaneses. A primeira rolda
tivo lugar en Rambouillet e conduciu
ao bombardeo de Serbia pola OTAN
en 1999 e a ocupación de Kosovo. A
segunda rolda tivo lugar este ano,
conducindo ao que podería ser outro
conflito imprevisíbel, máis silenciado,
pero tamén máis longo.
NEGOCIACIÓNS FALSAS, LONGAS
OU CURTAS. A finais dos noventa, a
administración Clinton non estaba
realmente preocupada por resolver o
problema de Kosovo. Quería resolver
o seu propio problema: o da OTAN.
O problema da OTAN era o seguinte:
Cal é a utilidade desta alianza militar,
agora que o bloque comunista, para a
que foi creada co obxectivo de conter,
xa non existe? Para conservar a
OTAN, tiñan que atopar unha nova
“raison d´être.” E atopárona na “intervención humanitaria”? A partir de
agora, a OTAN existiría para rescatar
as minorías oprimidas nos países estranxeiros: especialmente aqueles
con valor xeoestratégico ou económico, por descontado. O conflito histó-
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A administración Clinton
orquestrou unhas
negociacións amañadas
en Rambouillet. Os EUA
rico de Kosovo entre o Estado Serbio
e o movemento secesionista albanés,
marcado pola violencia espasmódica
en ambos os bandos, proporcionou o
terreo experimental para esta nova
política. O problema de Kosovo foi
declarado como unha crise que requiría a intervención internacional, semanas antes tan só da reunión do 50
aniversario da OTAN, cando esta política deseñada polos EUA foi oficialmente adoptada.
Para proporcionar un casus belli,
a administración Clinton orquestrou
unhas negociacións amañadas no
château francés de Rambouillet. Os
EUA apoiaron abruptamente Hashim
Thaçi, líder do “Exército de Liberación de Kosovo”, a cabeza visíbel da
delegación albanokosovar, deixando
de lado a líderes albaneses máis reputados, como Ibrahim Rugova. Nin
sequera permitíronse encontros cara
a cara entre as delegacións albanesa
e kosovar. Ordenouse a ambas aceptar un plan integral deseñado polos
EUA, permitindo á OTAN a ocupación de Kosovo. A Secretaria de Estado, Madeleine Albright, intimidou a
Thaçi até lle facer aceptar de mala
gana o ultimato, asegurándolle entre
bastidores que eventualmente conseguiría o seu propio “Kosovo independente”. Os serbios aceptaron o principio de autonomía de Kosovo, e o
seu parlamento redactou unha proposta, que foi completamente ignorada en Rambouillet. Pero a delegación serbia rexeitou o ultimatum,
que incluía un anexo que permitía a
ocupación completa de Serbia por
parte da OTAN. Este rexeitamento
estaba buscado por Albright. Baixo o
pretexto de que Serbia “se negaba a
negociar”, a OTAN podería levar a cabo a súa pequena guerra “humanitaria” de xeito vitorioso.
Este ano proporcionouse ao mundo enteiro o espectáculo dunhas negociacións falsas moito máis prolongadas. Por espazo de semanas e meses,
os medios de comunicación semioficiais de Occidente deron a “noticia” de
que a solución ao problema de Kosovo

non se atopaba por ningún sitio. Non
eran ningunha noticia, porque as negociacións tiveron lugar nun marco
tal, que non existía ningunha posibilidade de que tivesen éxito.
Os bandos serbio e albanés non
se poden pór de acordo?, din os pseudodiplomáticos da súa pseudodiplomacia. Con iso, o que queren dicir é
que os serbios non aceptaron a demanda dos albaneses dun Kosovo independente. Esta foi a única proposta co apoio estadounidense. O que
equivalía a outro ultimato para os serbios. Os albaneses sabían que tiñan o
apoio dos EUA e da OTAN, que ocupa militarmente Kosovo. Non tiñan
ningunha intención de negociar: podían esperar a que as negociacións fallasen, seguros de que os Grandes Poderes lles darían o que pedían.

apoiaron abruptamente
Hashim Thaçi, líder do
“Exército de Liberación
de Kosovo”, a cabeza
visíbel da delegación
albanokosovar

RUSIA APOIA A DIPLOMACIA E O
DEREITO INTERNACIONAL. Occidente culpa Vladimir Putin deste
fracaso. A prensa servil está inflando a fama de Putin como a última
clase de vilán mundial motivado polo “poder” e un perverso desexo de
molestar os virtuosos americanos.
Desde que os americanos apoiaron a
demanda de independencia dos albaneses, os rusos apoian, ao contrario, a posición serbia.
Pero isto non é o que ocorre exactamente. A posición serbia é a de
ofrecer unha autonomía integral a
Kosovo, un autogoberno moi próximo á independencia formal. A posición rusa é a de estar disposta a dar
apoio a calquera acordo que se alcanzar entre ambas as partes.
Os reporteiros e comentaristas
occidentais rexeitan entender o que
isto significa. Isto significa que os rusos están insistindo en levar a cabo
negociacións xenuínas entre ambas
as partes: o goberno serbio e os separatistas albanokosovares. Non están
a dicir que resultado deberían ter
esas negociacións, que poderían alcanzar unha sorte de compromiso para unha sorte de independencia. A
cuestión é que un acordo dese tipo,
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alcanzado por ambas as partes, estaría legalmente baixo o dereito internacional, mentres que a independencia proclamada unilateralmente polos
albanokosovares sen un acordo negociado con Serbia constituiría unha
clara violación do dereito internacional. O ministro de asuntos exteriores
ruso, Sergei Lavrov, advertiu repetidamente que a proclamación unilateral da independencia podería provocar máis violencia interétnica na
rexión e estabelecer un perigoso precedente para outros países con minorías étnicas.
A un nivel de principios, o contraste non se atopa entre uns EUA que
apoian a independencia albanokosovar e unha Rusia que apoia Serbia. Dáse entre Rusia apoiando á diplomacia
e os EUA apoiando o uso a forza.
UN ESTADO DA OTAN?. Pero de
canta “independencia” gozaría realmente Kosovo? En privado, os gobernos europeos saben que Kosovo non
98 terra e tempo 2007

é un Estado independente viábel. Este feito foi demostrado durante oito
anos de protectorado internacional.
A economía de Kosovo é case enteiramente dependente dos envíos dos
emigrados ás súas familias, a axuda
internacional (incluíndo os proxectos
de construción de mesquitas de Arabia Saudita) e o crime florecente (particularmente do narcotráfico e o tráfico de brancas).
Tendo en conta que a tendencia
internacional a culpar unilateralmente a Serbia fixo imposíbel a reconciliación entre os habitantes serbios e albaneses, espérase que as forzas da
OTAN, baixo o disfrace da Unión Europea, permanezan “para protexer os
dereitos humanos das minorías”. Con
toda seguridade, un Kosovo “independente” será un satélite da OTAN. A
independencia formal de Serbia, logo
de oito anos de independencia de facto de Serbia, non fará máis do que aumentar o miserábel estado da súa economía. Un grande número de novos
albaneses desempregados espera que
a independencia lles proporcionar traballo e prosperidade. Pero é difícil ver
como as fronteiras clausuradas cunha
Serbia hostil farán máis pola economía de Kosovo do que décadas de
axudas preferentes iugoslavas para o
desenvolvemento. Algunhas fontes
de ingresos pode até que diminúan,
especialmente a axuda humanitaria,
na medida en que as ONG “humanitarias” marchen a outra parte. Até a
axuda estranxeira podería reducirse
se certos gobernos europeos deciden
enviar os seus traballadores albaneses
hóspedes de volta a súa “liberada” patria. Só o crime organizado parece ter
unha prosperidade asegurada.
O último agosto, cando a longa
rolda de falsas negociacións entrou
en vía morta, Slobodan Samard?i?, o
ministro serbio para Kosovo, declarou que un Estado kosovar creado co
apoio estadounidense “unicamente
serviría aos intereses de América e
dos clans mafiosos locais.” Samardzic pertence á xeración máis nova e
pro occidental que tende a atribuír a

Internacional

En privado, os
gobernos europeos
saben que Kosovo
non é un Estado
independente viábel.
Este feito foi
demostrado
durante oito anos
de protectorado
internacional
hostilidade occidental cara á Serbia
a Slobodan Milosevic. Pero Milosevic estivo ausente da política serbia
desde hai anos, e a política occidental permanece inalterada.
Samardzic engadiu que a OTAN
planea converter Kosovo virtualmente en territorio propio, “un satélite,
un Estado de cuarteis militares en territorio estranxeiro”. A principal fonte de poder en Kosovo sería a enorme
base militar estadounidense de Camp
Bondsteel, construída inmediatamente despois de a OTAN ocupar o
territorio en xuño de 1999 sen pedir
permiso a ninguén.
Cando a última rolda da farsa de
negociacións terminou, o primeiro
ministro serbio, Vojislav Kostunica,
declarou que os feitos demostran que
a verdadeira razón pola que a OTAN
bombardeou Serbia en 1999 foi para
conquistar Kosovo e convertelo nun
“Estado marioneta da OTAN”.
E que se lle ofreceu a Serbia a
cambio da perda do seu territorio histórico? Só a vaga promesa de que, se
se comporta, podería algún día chegar a ser admitido como estado membro da UE. Isto é, que a cambio da
perda da súa soberanía sobre Kosovo,
quizais se lle permita perder un pouco máis da súa soberanía a mans da
Unión Europea. Pero até esta é unha
perspectiva pouco segura.
É bastante posíbel que Serbia puider administrar mellor a súa economía sen Kosovo, que foi sempre a parte máis pobre e menos desenvolvida
de Iugoslavia, a pesar das axudas ma-

sivas para o desenvolvemento procedentes do resto do país. Pero as razóns
de Serbia para querer reter Kosovo
non son económicas, senón morais.
Occidente rexeitou ter en conta
estas razóns, varréndoas cara a un lado co único argumento de que Serbia
“perdeu o seu dereito” ao territorio
por mor da represión dos separatistas
albaneses por parte de Milo?evi?. Pero se o vemos dun xeito máis realista, a OTAN “gañou o seu dereito” a
dispor de Kosovo bombardeando Serbia. O argumento occidental redúcese
ao principio de que o poder fai ao dereito, ou de que o poder superior é o
autor do dereito.
O CASO SERBIO. As razóns serbias
para rexeitar a secesión de Kosovo
son legais e morais:
1. O dereito internacional. Até despois
de que a OTAN bombardease Serbia, permitindo a ocupación de Kosovo, a súa soberanía sobre a Provincia foi ratificada oficialmente
polo dereito internacional. Cando
terminou a guerra, o Consello de Seguridade das Nacións Unidas adoptou a Resolución 1244 que reafirmaba “o compromiso de todos os
Estados membros coa soberanía e a
integridade territorial” de Iugoslavia,
da cal Serbia é o Estado sucesor. A
Resolución 1244, que segue a ser a
base existente para o estatuto legal
de Kosovo, tamén fala dunha “importante autonomía e unha administración propia significativa”, que
é o que Serbia propuxera e aceptara.
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Non fala en ningún caso de independencia. Que é o que Serbia fixo
desde a caída de Milosevic para recibir un tratamento peor que o que se
lle prescribiu en 1999?
2. A imposibilidade de abandonar a
minoría serbia da rexión a unha
case segura persecución e expulsión. Tampouco pode Serbia abandonar os seus monumentos históricos, os preciosos mosteiros
medievais de Decani, Gracanica,
Pec e moitos outros.
3. O profundo, doloroso sentimento
de inxustiza e humillación co xeito en que os Grandes Poderes están a orquestrar a amputación da
máis valorada parte do territorio
histórico serbio. Cúlpase aos serbios de algo que nunca fixeron, algo que nin sequera Milosevic fixo:
o intento de “xenocidio” ou, polo
menos, “expulsión” dos albaneses
de Kosovo. Isto non é máis que
propaganda bélica, na cal agora
probabelmente cren a maioría dos
albaneses, tendo en conta como a
apoian os Grandes Poderes. A liña
oficial que criminaliza Serbia, da
que se fan eco a diario os máis ou
menos ignorantes, pero ben adestrados editorialistas e comentaristas, cobre a ferida cun insulto insoportábel. Moitas veces un
insulto é máis difícil de soportar
que unha ferida.
A última razón, que quizais sexa a
máis importante de todas, é virtualmente invisíbel aos americanos e europeos que tragaron a liña oficial que
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presenta uns serbios retortos perseguindo a inocentes albaneses, ignorando con teimosía as complexidades
da historia e a cultura da rexión.
Se estas preocupacións perfectamente lexítimas dos serbios foren tomadas en consideración, unha diplomacia paciente podería con toda
probabilidade conseguir o compromiso para un acordo que diferiría das
posicións previas en ambos os bandos, pero que, con garantías e incentivos internacionais, satisfaría polo
menos parte das demandas de serbios e albaneses.
SOÑAR COMO PODERÍA TER SIDO. Até após o desastre do bombardeo da OTAN e a ocupación de Kosovo, que empeorou a situación
exacerbando a hostilidade entre as
comunidades serbias e albanesas até
as pór a lume vivo, a diplomacia sería
quen de xogar un papel construtivo.
Algo que simplemente requiriría un
pouco de boa vontade e imaxinación
construtiva, calidades ás que os actuais líderes estadounidense nin sequera aspiran, preferindo manexar a
situación con man de ferro.
Imos imaxinar que os Estados
Unidos non fosen capaces de subverteren as funcións pacificadoras de organizacións internacionais como as
OSCE (Organización para a Seguridade e Cooperación en Europa) e as Nacións Unidas. Imos imaxinar que
existe realmente unha “comunidade
internacional”, que podería apoiar seriamente os esforzos diplomáticos
para atopar un compromiso para Kosovo. No canto de unir nunha troika
a Estados Unidos, a Unión Europa e
Rusia, imos supor que India, China e
Brasil puidesen escoller un grupo de
diplomáticos, por exemplo os antigos embaixadores de Iugoslavia (incluíndo, quizais, os embaixadores
das antigas Alemaña Oriental e Occidental da Iugoslavia previa á desintegración, o ex-embaixador británico
Ivor Roberts, así como outros antigos embaixadores de países non europeos) para facilitar unhas negocia-
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Unhas negociacións
xenuínas e pacientes
poderían chegar a un
acordo xeral que
implicar un cambio nas
fronteiras e a partición,
así como unha especie
de unión entre a parte
secesionista albanesa
de Kosovo e Albania
cións abertas entre serbios e albaneses. Non habería máis que unha condición: que as negociacións duraren
até se poren de acordo as dúas partes
nunha solución.
Creo persoalmente que unhas negociacións xenuínas e pacientes poderían chegar a unha sorte de acordo
xeral que implicar un cambio nas
fronteiras e a partición, así como unha especie de unión entre a parte secesionista albanesa de Kosovo e Albania mesma. Os argumentos para
unha solución así son abafadores, e
estiveron expostos do xeito máis
convincente por Dobrica Cosic, o novelista máis recoñecido de Serbia e
antigo presidente de Iugoslavia, ate
antes de que o problema de Kosovo
explotase e se convertese nun conflito armado en 1998-99.
É certo que tanto os albaneses
como os serbios rexeitan a partición
con maior ou menor vehemencia.
Pero é algo natural ao comezo dunhas negociacións. Os albaneses agárranse á demanda dun Kosovo dentro das súas fronteiras actuais. Esta
demanda está apoiada polos Estados Unidos que, por outra banda,
insisten que non haberá ningunha
unión entre Kosovo e Albania. Este
é o punto no cal se debería elaborar
algún tipo de compromiso. A posición serbia foi a de ofrecer un grao
de autonomía que sería de feito
equivalente a unha independencia
interna total. Como postura negociadora é algo comprensíbel, aínda
que é difícil de ver cómo podería fa-

vorecer iso a propia Serbia. Serbia
arriscaríase a ter que soportar a carga financeira dun territorio sobre o
que non exercería ningún control.
Por outra banda, as expectativas albanesas para a independencia e, por
encima de todo, o odio que alimentan cara a Serbia, fan imposíbel na
práctica un retorno ao dominio serbio. Ademais, Serbia ten unha das
taxas de natalidade máis baixas de
Europa, mentres que os albanokosovares teñen a máis alta. Tras ser superados en número polos albaneses
en Kosovo, os serbios poderían chegar a seren superados en número polos albaneses na mesma Serbia.
O benestar, tanto de serbios como albaneses, podería estar mellor
asegurado mediante un acordo xeral
que terminase coas hostilidades entre ambas as poboacións, algo que
claramente non se cumpriu en oito
anos de protectorado da ONU e da
OTAN. Este acordo debería conter
algunhas modificacións territoriais,
así como acordos económicos e culturais entre as partes interesadas.
Debería invitarse tamén ás negociacións os países veciños. Os acordos
deberían facerse sobre a base de realidades prácticas, non presuncións
de “culpa” e “inocencia”.
Finalmente, a identidade debe separarse de territorios particulares e
feitos concretos. As xeracións futuras
de serbios e albaneses deberían ser
capaces de viviren as súas vidas libres
das cargas do resentimento pasado e
ancestrais vendettas ■
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Curdistán...
Pese a descoñecelo, negalo ou ensombrecelo, hai moito
máis alá da caverna que nos couta. A rapidez dos sistemas
de comunicación axuda a coñecer e empequenece o
planeta, pero tamén fai de nós alleos e insensíbeis
espectadores de sofá-cama. Un deses pobos negados e polo
tanto descoñecido é o Curdistán. Territorio repartido no
mapa entre varios países de Asia Menor, que abre porta e
paso a esa ponte que é a península de Anatolia: na súa
parte oriental raiando fronteira con Armenia, Xeorxia, Irán,
Iraq e Siria. Asentado entre esa serras que nacen das
fértiles augas dos ríos Tigris e do Éufrates: os montes do
Tauros, do Zagros e do Cáucaso, entre os que sobrancea o
cimo de neve do Monte Ararat, onde a Biblia conta que
pousou a arca de Noé, despois do diluvio.... Curuto como o
pucho dun mago para os buscadores de enigmas. Terras
sorprendentemente douradas polo sol do amencer ou do
solpor. Montes e vales que circunscriben a Mesopotamia.
Patria de Abraham: onde tamén asoma o Monte Nemrut,
coroado polo túmulo funerario de Antíoco I; coas cidades de
Hurfa, que foi a antiga Edessa co seu estanque dos peixes
sacros e que no século IV visita a viaxeira galega Exeria;
Ezzurum, o fermoso e tranquilo lago de Van, tan querido
polas comunidades cristiáns; Amed (Diyarbakir), Mêrdîn
(Mardin), Hewlêr (Arbil)... Escenarios nos que no ir e vir de
Oriente e Occidente se conforma a Arte Románica e seus
símbolos catequéticos. Terras de filigrana, de pacientes
ourives, de tecedores de alfombras, de artesáns...de sabios
labregos e gandeiros, herdeiros do paraíso terreal.
Considerado o celeiro do Oriente Medio e, para o seu peor
calvario, emporio petrolífero. Velaí a cuestión.
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o paraíso negado

*

Pobo desapiadadamente

bombardeado por Saddam Hussein, sempre sometido e usado para as guerras.
Por eso mesmo este mundo “civilizado” e de dobre raseiro de medir non
quere mirar cara a este punto de
“orientación”. E os intereses da xeopolítica internacional reducen o problema a unha “cuestión humanitaria”.
O pobo curdo é de orixe indoeuropeo, igual que os nosos celtas e súas
raiceiras están máis alá do século VII

antes da nosa era. Herdeiro do imperio
Medo. No século XIV o sultán Otomán
inicia a temida expansión otomá, islamizante, mudando e desarraigando a
poboación dunha banda a outra de
Anatolia. Entón, a turquificación vaise asentando pola forza das normas.
Nesas loitas imperiais, nos primeiros
anos do século XV, Tamerlán invade
Asia Menor e pon no brete o imperio
otomán, que axiña se reconstitúe para
dominar aínda máis a Siria, Exipto,
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Iraq, Iemen, e raiar co imperio de
Carlos V polo dominio do Mediterráneo... escaramuzas no sitio de Viena...
a batalla de Lepanto... Os humildes artesáns, labradores e gandeiros de
Curdistán serán esmagados. Apoderándose dos herdos do florecer bizantino, a cosmopolita Constantinopla
volve a ser capital dun imperio. No século XVII enrabecha o volcán, as rivalidades, os fastos e as diferenzas provocan sublevacións como a dos xenízaros... execucións de sultáns, guerras... A Turquía que se está a facer
mira, busca e atopa a paternalista e
interesada tutela de Occidente que
pon freo aos intentos panislámicos,
participando na I Guerra Mundial. En
1924 Atatürk tenta a independencia,
abole o califato, occidentaliza, conforma unha nova república, persoal e
centralista, con Ancara como capital,
que mirará de esguello a Grecia, Chipre e a ese Curdistán que nunca recoñece. Para conformar a República,
dentro e fóra, busca conciliar intereses, incluso por sistemas policiais: inestabilidade, golpe de estado no 60,
os militares toman o poder, nova
constitución, conservadorismo, 1971,
revoltas, integrismo islámico, conflito con Grecia, Chipre por medio...
alianzas cos EUA a quen se lles conceden bases militares, as que foron
fundamentais no 1990 para atacar
Iraq. Aliada da OTAN, vixiante dos
avances do fundamentalismo e dos
curdos... O exército de Saddam
arrasa aldeas curdas, o exército turco
tampouco queda atrás en mortíferas
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intervencións que son silenciadas, o
Partido dos Traballadores do Curdistán, PKK reacciona.... Abdullah Öcalan, líder do PKK é feito prisioneiro.
En 1995 o Partido do Benestar (Refah), de tendencia fundamentalista
islámica, o maioritario, recoñece o
uso do idioma curdo, pero rexeita a
súa autonomía, alegando que só
existe unha comunidade: a musulmá.
Por outra banda o segundo máis votado, o Partido da Patria Nai (ANAP),
conservador, liberal e nacionalista está disposto a algunhas concesións aos
curdos: música, lingua, folclore ... baixo o pao da represión militar. O terceiro, o Partido da Recta Vía (DYP),
conservador, liberal, europeísta, non
recoñece a existencia do problema
curdo e móstrase disposto a velar polos “dereitos humanos”, sen concretar
máis. Hoxe os millóns de exiliados
curdos, coa nostalxia de non deixar
perder o seu paraíso, queren que Turquía se transforme nun “estado federal democrático sobre as bases dun federalismo bizonal e multicomunitario
que permita ás comunidades que o
desexen preservar súa cultura”... Outros presaxian a balcanización.
O Curdistán negado é un pobo
conformado, na actualidade, por uns
trinta millóns de persoas e uns
550.000 Km2. Asoballado polo imperialismo dos estados nos que o seu territorio se esnaquiza, dende o imperio
otomán e despois da II Guerra Mundial, cando as potencias gañadoras
marcaron novas fronteiras e deixaron
o pobo curdo fóra de si, fendido entre
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O Curdistán negado é
un pobo conformado,
na actualidade, por uns
trinta millóns de
persoas e uns 550.000
Km2. Asoballado polo
imperialismo dos
estados nos que o seu
territorio se esnaquiza
dende o imperio otomán
tribos rivais. O novo mapa ofrece
un Curdistán interesadamente esnaquizado entre catro potencias rexionais “vixiadas” polos Estados Unidos:
Turquía e o Irán do Shah e a URSS
(Siria e Iraq) as que se lle dá confianza e licenza na política represora interior con esta “rexión”. Saberemos
que 20% da poboación turca é curda
e as súas fontes petrolíferas, e polo
tanto enerxéticas, están aquí. No Iraq
pasa algo semellante: unha cuarta par-

te dos seus habitantes son curdos e
as miradas fitan cara á súa riqueza petroleira das rexións de Mosul e Kirkuk.
Gran Bretaña, Francia e os Estados
Unidos participan na explotación destas fontes de ouro negro, baixo o dominio de Iraq. A todo cómpre sumar a
importancia xeoestratéxica nas portas
entre Oriente e Occidente.
Como pasa sempre nos pobos negados e pacientes, a emigración é unha resposta política á desfeita: o pobo curdo exiliouse en América, en
Europa, especialmente en Alemaña, e
tamén en Australia, grupos que serán vixiados politicamente e considerados terroristas.
Hoxe, tropas turcas armadas volven a saír cara a ese monte sacro,
volcán apagado, na encrucillada de
pobos, portas do paraíso, o Ararat, o “
Çiyayê Agirî “, que en curdo significa
“montaña de lume” ■
* Artigo tamén publicado en La Opinión o 21
de Outubro de 2007
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Paseo por

Viveiro

O viaxeiro vai entrar na vila pola parroquia de

FRANCISCO LUÍS RODRÍGUEZ

Magazos, vendo a unha e outra banda da

GUERREIRO
Traballa no ensino público desde 1983.

estrada bos exemplos da chamadas casas de

Desenvolveu un intenso traballo cultural

indianos. Antes de chegar ao casco antigo, á

na Agrupación Cultural Sementeira.

esquerda, ha ver o edificio do mosteiro das

Promoveu distintas campañas para pór
en valor o patrimonio construído (merca

monxas dominicas de Valdeflores, no barrio de

e rehabilitación do Teatro Pastor Díaz ,

Xunqueira. A paraxe onde está situado

Casa dos Leóns...), animou a asociación

inspirou Nicomedes Pastor Díaz á hora de

para a Defensa da Ría de Viveiro e da
Comisión para a creación da área da

escribir a súa novela De Villahermosa á China.

Retorta. Impulsou, como Concelleiro de

Este lugar ben merece un demorado paseo

Cultura, no 2006, a homenaxe nacional

seguindo o curso do río Fontecova que vai

a Lois Tobío. Formou parte da
Corporación Municipal de Viveiro,

morrer, entre as xunqueiras, no río Landro. Non

primeiro como representante do BN-PG

se ha ir de Viveiro sen pasar polo torno do

(1979) e despois como portavoz do

convento e probar algúns dos riquísimos doces

Grupo Municipal do BNG, sendo 1º
tenente de alcalde durante o mandato

preparados polas Dominicas.

2003-2007
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Conserva Viveiro tres das seis
portas da antiga muralla. Se o visitante acede a pé desde Valdeflores, pode
seguir polo estragado camiño Real, ou
Camiño Vello, que une o convento
cunha das portas da muralla, a da Vila. Aquí, moi preto desta porta, a máis
antiga de Viveiro, está a fonte do Cadafalso que aínda deita boa auga e
non fican vestixios do que foi convento de Dominicos, derrubado para
facer no seu solar a feira de gando,
que xa tampouco existe. Na Porta da
Vila figura a inscrición que segundo
Donapetry, un dos cronistas oficiais e
autor da Historia de Viveiro y su Concejo, é o “monumento epigráfico”
máis antigo de Viveiro, di: “Era 1255
en tempo do rei Afonso”. (Ano 1217).
Entrará pois, na vila, por esta
porta e seguindo a rúa que sobe, a
antiga rúa do Sol, vai atopar a Praza
de Santa María, onde ha sentar nun
dos bancos de pedra fronte á fermosa ábsida da igrexa románica do século XII. Aquí ten, detrás, tamén, outro dos conventos da vila, o das
monxas franciscanas, construído no
XVII. Ha continuar, achegándose pola Calella das Monxas, á segunda das
portas. Pequena porta esta, a do Valado, ao pé do único treito da primitiva muralla que se conserva. Recentemente realizáronse escavacións
arqueolóxicas nesta zona e o torreón,
enriba da porta, servirá para acoller
un pequeno centro de interpretación
da historia medieval de Viveiro.
Volvendo de novo á Praza de
Santa María, pode percorrer a rúa Ir108 terra e tempo 2007

máns Vilar Ponte até se atopar, fóra
xa do que foi o recinto amurado, coa
igrexa gótica e o antigo convento de
San Francisco. A esvelta ábsida, unha das máis fermosas deste estilo
na Galiza, loce hoxe xa liberada. O
claustro do antigo convento conserva só uns arcos do primitivo que era
románico.
Xa fóra das dependencias deste
antigo convento, ha prestarlle sentar
na Ribeira, no barrio mariñeiro, diante os tres canos da fonte da Area.
Neste lugar viviu até os dez anos Lois
Tobío. O diplomático nacionalista,
nacido en Viveiro, escribiu o fermoso
texto reproducido nunha placa colocada nun lateral deste recanto: “moitas fontes teño logo ollado, –di Tobío– probado a súa auga: fontes
frescas, fontes mornas, fontes quentes; fontes vilegas, municipais e burocráticas e fontes de camiño, de rúa,
de monte; fermosas fontes de arte,
fontes esculpidas, barrocas, fontes de
pazos, de catedrais, de mesquitas,
fontes de pío, coma froiteiros ou centros de mesa, fontes de chafarices,
cambiantes, viradoiras, alumeadas,
de augas polícromas, fontes de dous,
de catro, de vinte, de millenta canos,
de fervenzas, de cadoiros, ondeantes,
latexantes, resplandecentes ou sombrías… Ningunha, nin pola auga, nin
pola alma, nin polo misterio, como a
fonte da Area.”
Ha entrar na Praza Maior pola rúa
de Margarita Pardo de Cela. Nesta
praza, centro de toda a actividade que
se fai na vila, ha atopar a antiga Casa

Consistorial, fachada de pedra, con
escudos, reloxo de sol e rematada por
un león pasante. No Cantón de Arriba, xa practicamente concluído, o novo edificio do Concello, proxectado
polo arquitecto Alfredo Freixedo
Alemparte. A estatua de Nicomedes
Pastor Díaz, obra do escultor catalán
Campeny, de ferro fundido e recuberta dunha capa de bronce, foi inaugurada no ano 1891 e colocada no centro da praza. Hai anos, coa última
remodelación deste espazo, a estatua
foi desprazada uns metros e agora
pódese ver desde a rúa dedicada aos
Vilar Ponte e tamén desde a que leva
o seu nome, coñecida popularmente
como Rúa de Abaixo.
Se cadra, o viaxeiro chega un xoves, día de mercado, e a Praza Maior
está ateigada de postos de venda e de
xente. Ou pode que coincida outro
día calquera e dispoña da calma necesaria para imaxinar como sería a igrexa románica de Santiago, edificada
no XII e que ocupou até o século XIX
un ángulo desta praza. Coa mirada
posta no balcón da casa do Concello,
maldice aquela Xunta Provisional do
Goberno de Viveiro, que un 3 de outubro de 1840 —segundo nos conta
Donapetry— solicitou autorización
para a demolición e arrasamento de
“tan inútil edificio”.
Segue na Praza. Cerra os ollos e
lembra o relato que o mesmo cronista fai da toma da Casa do Concello,
no ano 1812, polos labregos liderados por Xan de Izá, un veciño da parroquia de San Pantaleón de Cabanas

que “foi —di Donapetry— un precursor dos modernos soviets, aos que se
adiantou en máis dun século e quixo
implantar o comunismo”.
- “ Que queredes ? “—pregunta
desde o balcón o de Izá.
- “ Fóra o décimo da palla”—responden os manifestantes que enchían a praza.
- ”Que máis ? ”—pregunta de novo.
- “ Fóra o décimo das fabas e das
patacas. ”
-“ Feito.”
-“ O sal pola baixa.”
-”Xusto.”
“E así –di o cronista– continuaron pedindo e ordenando a abolición dos décimos, alcabalas e demais tributos existentes...”. Abre os
ollos e lembra o remate da historia:
Xan de Izá, despois de pasar polo
cárcere, rematou –di Donapetry–
como un vulgar recadador de contribucións e tributos.
Ha continuar a seu paseo por Viveiro deixando a Praza Maior que xa
non ten igrexa románica nin labregos manifestantes e percorrer a rúa
de Abaixo, a máis comercial –“en
cada casa unha tenda”– para pasar
por diante dos vergoñentos restos
da Casa dos Leóns, construción do
século XVII, derrubada –só ficou
unha parte da fachada que dá a esta
rúa– nos anos da Xunta tripartita,
sendo conselleiro de cultura Don
Alfredo Conde. Se a derrubada igrexa románica –ha pensar– foi cualificada “de inútil edificio” na segunda
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pregarían para consentir a desaparición deste pazo urbano no remate
do século XX?
Pero as rúas de Viveiro, fóra dalgunha que outra falcatruada municipal, engaiolan, e ha comprobar como se rehabilitaron nos últimos
anos algúns edificios e lugares públicos. O casco vello de Viveiro, ten
estreitísimas calellas, unhas tapiadas e outras recuperadas como o Calellón do Muro. Ha percorrer, con
vagar, este último que vai saír desde
a rúa de Margarita Pardo de Cela á
parte traseira do espléndido Teatro
Pastor Díaz. Ha pagar a pena sentar
na Praciña da Erva ou facer unha parada na da Fontenova cunha fermosa casa modernista. Ha probar tamén a auga doutras fontes urbanas,
entrar nalgunha das afamadas dozarías e debruzarse sobre a ría na varanda dos xardíns Noriega Varela
antes de entrar pola porta máis emblemática da vila, a Porta Maior ou
Castelo da Ponte, construída polo
mestre canteiro Pedro Poderoso no
ano 1548. Pasando por baixo desta
porta —o único monumento civil
do seu estilo na Galiza— verá unha
fornela coa imaxe de San Roque, copatrón de Viveiro, e decatarase que
esta é a entrada principal á Praza
Maior. Na primeira casa da esquerda
estivo o Colexio Insigne, onde estudou o poeta Pastor Díaz. O edificio
ten na súa fachada os escudos da
fundadora do colexio, Dona María
Sarmiento
Ha retroceder até a Porta do Castelo e atravesar a estrada para percorrer a Ponte da Misericordia. Desde alí ha botar unha ollada a toda a
Travesía coas súas edificacións de
brancas galerías. Ha camiñar pola
ponte até a capela da Misericordia,
para ver as pinturas —hai pouco
tempo restauradas— do pintor Camilo Díaz Baliño, pai de Isaac Díaz
Pardo. Son oito paneis sobre tea
pintados ao óleo e de forma trapezoidal adaptados á cúpula da capela
que contan a vida e milagres da beata Constanza de Castro.
110 terra e tempo 2007

Viaxes

Ha observar, desde
esta privilexiada
atalaia, a grande
actividade do porto de
Celeiro e lembrará que
esta parroquia chegou
a ter –segundo di
Donapetry– “dezaoito
fábricas de conservas
e vinte de salgadura”
Ha volver sobre os seus pasos,
pois quer facer a subida ao monte de
San Roque e unha vez alí, todo se lle
ha ofrecer á súa vista: o monte Castelo, o río Landro que chega desde o
Xistral atravesando o val, a boca da
ría, o monte Faro á dereita e a vila
aos seus pés. Tamén, alá ao fondo, a
illa Coelleira, onde hai tempo, contan as crónicas, disque houbo xente
do Temple que chegaban en lanchas
de coiro a Viveiro.
O areal de Covas debeu ser espléndido antes de resultar alterado
polos recheos e diques. Covas é agora unha parroquia cargada de edificacións que nada lle han dicir. Aínda así, ha se achegar até o pazo de
Grallal, onde os documentos marcan os lindes das propiedades “con
Inglaterra mar por medio”. E tamén
ha percorrer descalzo o areal de Covas, case dous quilómetros de lonxitude, para chegar até os Castelos onde unha lápida de mármore lembra
aos 550 náufragos do bergantín Palomo e da fragata Magdalena “sucumbidos nesta praia o 2 de novembro de 1810”.
Ha observar, desde esta privilexiada atalaia, a grande actividade do porto de Celeiro e lembrará que esta parroquia chegou a ter —segundo di
Donapetry— “dezaoito fábricas de
conservas e vinte de salgadura”. Hoxe,
xa só fican dúas fábricas de conservas,
aínda que Celeiro é un dos portos máis
importantes do Cantábrico.
Non ha querer marchar de Viveiro sen ter subido tamén ao monte Fa-

ro e fai promesa de facer o camiño
bordeando a aba do monte con moi
boas vistas sobre as terras de Xove e
os areais de Portonovo e Esteiro. Aos
seus pés terá a praia de Area e a pequena Ínsua moi preto do areal. Lembrará alí a lenda da vila asolagada de
Estabañón e terá, desde a cima, unha
excelente panorámica. Adiviñará o
areal da Abrela fronte ao illote da Gabeira e verá ao fondo os areais de
Grallal e Sacido.
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Desde este lugar de San Roque ha
percibir claramente o casarío das parroquias de Vieiro e Galdo, a outra
banda do Landro.
Vieiro tivo no monte Silvarosa
unha explotación de mineral de
ferro que chegou até os anos cincuenta e que contaba cun transporte aéreo de cable de cinco quilómetros de lonxitude rematando no
mar na marxe esquerda da ría.
Hoxe, unha área etnográfica, no lu-
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gar da Ínsua, lembra esta instalación industrial.
Galdo, a sombra do monte Castelo, foi morada de importantes familias con casas brasonadas. Ha percorrer toda a parroquia antes de partir.
Ha ser o lugar propicio, se cadra ao pé
do río en Portochao, para ler, de vagar, o capítulo que Donapetry dedica
ao mariscal Pardo de Cela “cercado en
Viveiro”. Di o cronista que Pardo de
Cela “enarborou en Viveiro a bandeira
da rebelión contra os Reis Católicos”.
Tamén ha mostrar interese pola historia das dúas Constanzas. Unha, a
beata Constanza de Castro, señora do
Coto de Silán, a das pinturas de Díaz
Baliño e outra, a Constanza filla do
mariscal Pardo de Cela, que levaron á
confusión a algún historiador ao consideralas como unha soa persoa.
Antes de deixar este engaiolante
miradoiro de San Roque ha lembrar
os irmáns Vilar Ponte, Antón e Ramón, nacidos aquí. Ramón chegou a
ser alcalde de Viveiro no ano 1931 e
foi quen aguillou o seu irmán a fundar a Irmandade da Fala.
Está a rematar este paseo por Viveiro e ha virlle á memoria aquel Álbum de Viveiro, publicado no ano
1934, no que Antón, o incansábel
xornalista, escribía: “Viveiro tende os
brazos das súas antigas rúas estreitas
e pinas, empedradas todas de laxes
de granito cara aos montes fértiles, en
cuxa aba aníñase afincando os pés no
mar.” E con esta imaxe ha ficar para
con ela completar gustoso o percorrido por estas terras de Viveiro ■
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E Castelao
non foi de todos
As situacións límite son as que
poñen a proba as persoas e amosan o
seu verdadeiro cerne fronte ao que de
cotián se di representar ou soster. Tamén é certo que o vencello que se estabelece cunha terra e coa súa sorte
condiciona como unha lousa calquera
procura oportunista dunha saída individual fronte ás adversidades. Tampouco axuda o peso que sobre a consciencia teñen as mortes dos correlixionarios que ficaron leais e non claudicaron: como desentenderse da
causa que os levou ao paredón. O caso é que o Castelao que nos presentaron con mil caras que tanto valía
para un roto como para un descosido,
tomou partido e amosou no contexto
extremo da chamada guerra civil o
seu auténtico rostro. Ergueuse contra
o fascismo con enerxía e forza porque
sentía a necesidade de urxir a desidentificación de Galiza co bando
franquista, a equiparación das conquistas galegas (referendo do Estatuto) cos dereitos adquiridos de vascos
e cataláns en calidade de nacións
asoballadas e asumindo o seu papel
de aglutinador de todos os galegos
antifascistas que, por enriba das diferenzas partidarias, debían marcarse
como obxectivo común liberar a propia terra dun movemento que negaba
a nosa cultura, a nosa lingua e o noso
ser social e económico diferenciados.
Castelao era o lugar común dos
xornais das distintas milicias galegas
desde o Galicia Libre dos galegos da
CNT en Madrid até o Nueva Galicia máis
ligado ao PCE. Con esta organización
chegará a ter unha ampla colaboración, se ben, na política de alianzas,
seguirá fiel a GALEUSCA como proxecto estratéxico que nunca abandonará.
O achegamento ao PCE ten a ver
co achegamento do PCE aos que eles
chamaban “izquierda burguesa” e a
aposta comunista pola defensa da República antes que a revolución. O certo é que os demócratas sinceros e leais
viron nesta organización e no apoio da
Unión Soviética un dos puntais mais
solventes da vitoria republicana, tendo
en conta a actitude claudicante da fac114 terra e tempo 2007

ción prietista do
PSOE (que xa daba por perdida a
guerra desde o
seu comezo) e o
republicanismo de
salón azañista que se
sorprendeu de que o
pobo por si só fose
quen de parar o golpe
militar a pesar deles; e sobre todo a actitude cínica
das potencias “democráticas”
que enganaban a súa opinión pública cun apoio á República de boca
para afora, mentres defendían un bloqueo discriminatorio (a chamada non
intervención) ao tempo que, nalgúns
casos, favorecían o bando franquista
militarmente, como fixo Inglaterra no
paso do Estreito.
O caso é que a República se vía
na obriga de amosar o rostro dun Estado convencional fronte a uns sediciosos ilegais (de aí que non se declarase o Estado de Guerra) mais, por
outra banda, atopábase con que foron as forzas sociais alleas á estrutura estatal as que pararon o exército
regular. O pobo fixo o que puido,
moitas veces sen o apoio e mesmo
coa obstrucción do goberno.
O goberno da República, sobre
todo durante o Ministerio de Defensa
de Prieto, apostou por actuacións
propagandísticas como a toma de Teruel e ao final a Batalla do Ebro que,
por moi heroicas xestas que sexan,
que non fixeron máis do que desgastar de xeito absurdo as forzas democráticas. A consigna “resistir é vencer”
era ademais a estratexia militar máis
axeitada para agardar a que a evolución da política internacional que
desembocaría na Segunda Guerra
Mundial permitise rachar a soidade
coa que se batía o republicanismo
español fronte ao fascismo e unir a
súa sorte ao do resto dos países aliados. Neste sentido, contrasta o optimismo militante do deputado galeguista fronte ao pesimismo paralizante que propagaban algúns xerifaltes republicanos.

Xoán Carlos Garrido Couceiro

Reproducimos documentos e fotos inéditas ou descoñecidas que dan
conta da batalla que Castelao librou
contra o fascismo español. Unha batalla que empezou antes da guerra e
continuou após o conflito militar,
pois, para Castelao, o españolismo como ideoloxía imperialista e totalitaria
que é, leva nas súas entrañas o caudillismo antidemócrata e o militarismo
antipacifista. O terror e a guerra, por el
retratado nos albumes de entón, son,
pois, para el, o auténtico rostro dunha
ideoloxía que se destapa en ocasións
sinaladas como aconteceu no 1936,
aínda que a cotío se camufle baixo outras máscaras ocasionais que lles facilite facerse máis presentábeis na escena internacional ■
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Xornal Avance de Asturias
7 de Xullo de 1937

A fronte asturiana
Entrevista a Castelao
—¿Cuánto tiempo hace que no te
dedicabas a la pintura?
Unos ocho años. He tenido que dejar
los pinceles. La vista no quiere acompañarme. Estas estampas de ahora
serán mi testamento. Veo, mejor dicho, no veo que no puedo hacer lo
que quisiera. Un ojo lo tengo totalmente inútil y el otro también nos va
faltando la luz. ¡Que hemos de hacerle! Cuando dibujo, por ejemplo, una
mano, ignoro si tiene o no la debida
dimensión. Mi compañera se sienta a
mi lado y me va diciendo cuándo
acierto y cuándo no… Ahora me dedico más a dar conferencias, a escribir algún libro… Últimamente publiqué una novela.
—¿Qué te agradaría más?
A punto fijo no lo sé. Desde luego,
soy muy aldeano. He corrido todo el
mundo; pero reconozco que nada me
agrada como la aldea, la aldea gallega, naturalmente. Cuando llego a una
ciudad me intereso por ella unas horas… y nada más.
—¿Y Madrid? –pregunta Del Arco
Pues, francamente, no es mi ambiente.
—Pues hay allí muchos gallegos
Puede que sea por eso mismo. Gallegos los hay en todas partes …
menos en Galicia, pudiéramos decir.
Yo no soy un racista; pero tampoco
creo en las virtudes de los mestizos.
Me parece que con muchos gallegos
pasó lo que con el negro del cuento,
que le pusieron un frac y se perdió
el negro y el frac. No me gustan las
razas a cuadros, como la portuguesa, por ejemplo… Mi ideal sería

O xornal socialista Avance de Asturias
entrevista a Castelao, símbolo de Galiza, e
mesmo lle envía un saúdo de solidariedade,
mentres nas trincheiras tiñan que baterse
cun exército composto maioritariamente de
Galegos

Foto descoñecida da presenza de Castelao en
Asturias. O 12 de xuño de 1933 deu unha
conferencia no “Lar Galego” en Oviedo. Aquí
vémolo xunto coa elite política da cidade
presidida polo seu alcalde
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Xornal Avance de Asturias do 6 de maio de
1937. Algúns xornais republicanos trataron de
facerlle fronte ao odio que se espertara contra
os galegos que estaban a atacar as súas
posicións

Abaixo vemos galegos do franquista Corpo do
Exército de Galicia que veñen de conquistar
un pobo asturiano e bautizar a súa praza
maior como “praza dos mariscos” en alusión
ao alcume que lle aplicaban os republicanos
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contar con media docena de buenos
amigos –para esto si que soy exigente-; pasarme seis u ocho meses del
año en una finca gallega y el resto
corriendo todo lo que me falta por
ver en el mundo.
—¿Y no le imposibilita más la lluvia
para el trabajo? – insiste Del Arco.
No. ¡Si usted supiera lo hermoso que
es trabajar cuando llueve en Galicia;
hacer cosas al oro finísimo de luz que
se desprende de aquella lluvia!

Del Arco se interesa por el temperamento de aquella región.
Pablo Iglesias –dice Castelao– pudiera
ser la exacta definición de un buen gallego internacionalista y con sentido
de la personalidad de su país.
Galicia –sigue– tiene todas las características que definen un país.
Esto lo saben cuantos estudian estas cuestiones. Galicia tiene veinte
siglos de civilización. Un gallego no
sabra hablas; pero es fino. Y una cosa que ya es menos sabida: Galicia
es reconocida por la Socedad de Naciones. Nos falta dinero para algunos trámites, pero nuestra personalidad ha sido reconocida. Tampoco
es conocida en toda su grandeza la
mejor obra romanica del mundo que
tenemos en Galicia y que se llama el
Pórtico de la Gloria de Santiago.
La conversación se prolonga,
Castelao es incansable en la aportación de datos pero es fuerza ponerla
fin. Antes nos entre el saludo que se
acompaña ■
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Entrevista de Carlos Rodríguez
no xornal Frente Rojo, Barcelona,

Castelao na URSS (I)

Año 11, nº 425, 5-6-1938

“Una gran escuela de progreso, de
alegría, de humanidad... “. Observaciones de Castelao sobre la vida feliz
del pueblo soviético.
La admiración de Castelao hacia
el pueblo soviético, la explica el diputado y gran dibujante gallego al
narrar con profundo y sincero entusiasmo cuantas observaciones y
cuantos detalles de la vida feliz de la
U.R.S.S. ha podido recoger en su breve estancia en la patria socialista. Pero de todas sus palabras son éstas,
acaso, las más expresivas:
–Veintiséis días en la U.R.S.S. han
sido para mí un segundo.
Lo mismo que esta afirmación:
—He de volver. Quisiera volver
muy pronto. La U.R.S.S. es una gran
escuela de progreso, de alegría, de
humanidad. Y yo quiero visitarla,
quiero admirarla en toda su grandeza, con una libertad de movimiento y
de tiempo que no podía disfrutar formando parte, siendo un miembro
más de la Delegación española.
Alfonso R. Castelao vive aún la
emoción y el entusiasmo de esos veintiséis días en la Unión Soviética. Emoción ante la obra gigantesca que ha visto, aunque haya sido superficialmente.
Entusiasmo ante el ejemplo grandioso de conquistas humanas, de

enormes progresos que, en todos los
aspectos, ofrecen al mundo los trabajadores de la U.R.S.S.
—No; no pierdo la ilusión de ver
cuantas cosas no me ha sido posible
apreciar en tan corta estancia. No
pierdo la ilusión de volver a la U.R.S.S.
LAS NACIONALIDADES. Podría hablarnos de multitud de cosas. Castelao trae a España observaciones de
enorme interés sobre la vida y bienestar del pueblo soviético. Pero hay
un aspecto concreto que es, en nuestra interviú con Castelao, el más importante, el fundamental; este: el
problema de las nacionalidades.
—En la U.R.S.S. –nos dice Castelao– estudié con máximo interés este
importantísimo problema. He estado
en dos nacionalidades: en Ucrania y en
Azerbadjan. Allí pude comprobar cómo el pueblo soviético ha tenido como
su más grande acierto el de dar a este
problema una solución definitiva.
Añade Castelao:
—Las nacionalidades del Estado
soviético tienen total autonomía administrativa y legislativa. Pero tienen
–aspecto fundamental– una absoluta
libertad cultural. Nos habla Castelao
de lo que supone para el progreso de
los pueblos su libertad: el desarrollo

Intervención da delegación española no desfile do 1º de maio

Foto recuperada da primeira estancia en
Madrid dun Castelao moi novo que tería que
volver á capital do Estado en circunstancias
ben distintas

libre de sus costumbres, de su lenguaje. Y afirma:
—Yo he visto en Baku las escuelas
graduadas; en ellas los niños reciben
la enseñanza, durante los dos primeros años, en su lengua materna, para
aprender después, como asignaturas,
las otras lenguas del pueblo soviético.
Y yo he visto cómo esta enseñanza
permite a las nuevas generaciones
mejorar notabilísimamente la riqueza
espiritual y cultural de las nacionalidades, y por consiguiente de todo el
Estado. Puede suceder así porque la
lengua materna es el único vehículo
para el mejor desarrollo de la cultura y
del progreso general de cada pueblo.
EL EJEMPLO DE AZERBADJAN.
–Asistí –nos cuenta Castelao– a la
representación de una gran ópera
del teatro nacional de Azerbadjan.
Es preciso decir que el teatro de esta nacionalidad no existía antes de
la gran revolución soviética y que
es, por consiguiente, una de las
grandes conquistas culturales del
pueblo soviético. La ópera –añade–
era realmente maravillosa. Se titula
“El hijo del ciego”, y está basada en
una leyenda del país, de gran fondo
social. El autor de la música ha fundido con el sonido de los instru2007 terra e tempo 117
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La solución del problema de las nacionalidades
demuestra también, como todo lo de la U.R.S.S.,
que el Estado soviético tiene una estructura
perfectamente adaptada a las realidades vivas
mentos europeos, el de los dos únicos instrumentos nacionales. La armonía y la belleza de la partitura es
imposible de describir. Pues bien,
este es un gran ejemplo que yo he
podido recoger: un gran ejemplo de
progreso, no sólo para la nacionalidad de Azerbadjan, sino para el teatro en general de la Unión Soviética,
cada vez de mayor riqueza, precisamente, por la libertad de creación
en que viven sus pueblos.
UNA SOLUCIÓN JUSTA Y MAGNÍFICA. —La justa y magnífica solución
que se ha dado en la U.R.S.S. al problema de las nacionalidades ha impedido totalmente a los enemigos
de la libertad y a sus agentes exteriores toda maniobra encaminada a
romper la unidad del Estado soviético. Resuelto totalmente este problema de firme raigambre sentimental, los enemigos de la U.R.S.S. no
han hallado resquicio alguno para
fomentar recelos entre los pueblos
de la Unión Soviética.
Añade Castelao: —y la solución
del problema de las nacionalidades
demuestra también, como todo lo de
la U.R.S.S., que el Estado soviético
tiene una estructura perfectamente
adaptada a las realidades vivas y permanentes del país.
EN ESPAÑA. Y hablamos de las nacionalidades desde el punto de vista
español. Castelao afirma:
—España se parece, en este aspecto, a la U.R.S.S. España tiene Castilla, que es, por ejemplo, la gran Rusia. Y tiene tres nacionalidades:
Cataluña, Euzkadi y Galicia.
En España para lograr esa unidad
férrea que existe entre los pueblos y
entre los hombres de la Unión Soviética, es necesario también resolver
definitivamente el problema de las
nacionalidades.
UNIDAD PENINSULAR. Preguntamos a Castelao cómo debe resolverse
en España este importante asunto. Y
dice resueltamente: -Como republi118 terra e tempo 2007

Reproducimos fotografías e artigos de xornais que dan conta da visita da delegación española a
URSS na que participou Castelao. Enriba, representantes da Delegación dirixen a palabra ao pobo
soviético nun mitin celebrado na Praza Konsomois-Kaia.
Abaixo, nova da prensa na que se fai referencia a presenza de Castelao

cano, porque no me llamo otra cosa,
digo con conocimiento de causa y con
gran sentido patriótico que en el orden político sólo cabe estructurar el
Estado español en forma idéntica a la
estructuración del Estado de la Unión
Soviética. Y es ésta la única fórmula
para resolver una aspiración que debe
existir en todo buen español: la unidad peninsular.
DOS EMOCIONES. Dos grande emociones ha vivido Castelao en este
viaje. Una, el día que al entrar en el
Museo de Arte Moderno Occidental
de Moscú, halló la “Sala Castelao”,
en la que se exponían sus magníficos dibujos sobre el martirio de Galicia. La otra, el día que partió hacia
España la delegación de nuestro
pueblo. El lo explica así: —Aquellos
hombres que nos despedían; aquellos hombres fuertes, atléticos; curtidos por el trabajo rudo, por el trabajo incansable; aquellos hombres que
son todo camaradería y todo bondad
nos expresaban su adhesión al pueblo español, su solidaridad, su fraternidad antifascista con algo más
profundo que las palabras: con abrazos y hasta con lágrimas. Sentí la
emoción de despedirme de verdaderos hermanos... ■
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Entrevista no xornal El Magisterio

Español, Barcelona, 11/15-06-1938

UNA INTERVIU CON CASTELAO SOBRE SU RECIENTE VIAJE A LA
U.R.S.S. Las Casas-Cuna, los palacios
de Pioneros, las escuelas magníficas,
las Casas de Reposo para los trabajadores de la Escuela, los diversos aspectos de la vida cultural, la atención
científico pedagógica y la preocupación cariñosa por la alegría biológica
de los niños soviéticos.
Con la delegación española que
fue a la U.R.S.S. ha regresado Alfonso
Rodríguez Castelao, genial dibujante
antifascista, diputado del Frente Popular y profesional de la Enseñanza,
siempre científicamente preocupado
por todas las cuestiones pedagógicas.
En la Unión Soviética ha podido
observar el progreso cultural alcanza-

Castelao na URSS (II)

do por la construcción socialista y la
alegría biológica de los niños más felices del mundo.
Con este motivo nos hemos entrevistado con nuestro compañero, el
cual ha expuesto para EL MAGISTERIO ESPAÑOL las impresiones recogidas en su reciente viaje.
EL VIAJE. Al embarcarnos en el buque
soviético que nos conducía a la
U.R.S.S., sentimos todos la sensación
de agrado de estar en terreno amigo.
Sin embargo teníamos que atravesar
el canal de Kiel y esto nos producía un
pequeño malestar, pues había que
atravesar Alemania. Al ver a los “teutones” del muelle de Kiel, me parecieron verdosos, antipáticos, odiosos.

Pronto salimos al Báltico, que nos dió
la impresión de un mar amigo, aunque lejano y desconocido. El Golfo de
Finlandia nos ofreció un magnífico espectáculo, pues estaba helado, y, por
fin llegamos, una tarde, a Leningrado.
Antes de desembarcar oímos una música lejana que provenía de una banda, cuyos músicos paraban de vez en
cuando y, de repente, se ponían todos
a cantar. Eran unas canciones georgianas muy hermosas. Se parecían a
las canciones gallegas.
LA LLEGADA A MOSCÚ. Cuando llegamos a Moscú nos tenían preparado
un hotel magnífico, sin lujo superfluo,
pero de una verdadera riqueza por el
material empleado. Me sorprendió
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Sería maravilloso que no tuviera necesidad de
mantener esta defensa y que se dedicase con
absoluta tranquilidad al desarrollo de sus
creaciones culturales, económicas y sociales
una cosa en este hotel, y es que sobre
el lavabo había un paquete de cepillos de dientes y pasta, todo escrupulosamente esterilizado, pues es una
preocupación de la Unión Soviética
el que todo el mundo se limpie los
dientes.
LAS FÁBRICAS. Al día siguiente de
llegar fuimos a visitar una fábrica que
cuenta con unos 40.000 obreros y una
población de 100.000 almas. Por la
noche asistimos a una velada que
nos ofrecieron en el “club” de la fábrica. Fue un espectáculo verdaderamente extraordinario. Los mismos
obreros de la fábrica eran los artistas;
formaban 10 coros y cantaban canciones de los diversos países de la
U.R.S.S. Muchas canciones, bailes.
También cantaron coros de niños,
grandes coros de masas, dirigidos
por niños y, por último, los estudiantes de ingenieros de la misma fábrica
nos hicieron oír su “jazz-band”, es decir, su música matemática.
1° DE MAYO. La víspera del 1 o de
Mayo nos advirtieron que saldríamos
temprano del hotel, que el desfile sería largo y debiéramos ir preparados
para resistir. La Delegación española,
durante el trayecto, fue ovacionada
de una manera clamorosa. En la Plaza Roja nos habían designado una tribuna a la derecha del mausoleo de
Lenin. El desfile fue algo verdaderamente pasmoso. Lo que más me impresionó fueron unos regimientos de
honor, cuyos soldados llevaban la bayoneta tocando la espalda del que
iba delante, en forma de lanza. Vimos
magníficas máquinas de guerra. Un
tanque pasó por la Plaza Roja a la velocidad de un turismo y parecía un
acorazado por sus cañones y por su
forma. Surcó el cielo, después, una
estrella [sic] de aviones, unos setecientos o tal vez más. El desfile me
produjo un entusiasmo delirante y,
no lo puedo negar, un poco de tristeza no porque no comprenda la necesidad de este enorme Ejército –y me
alegro y deseo se supere más cada
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día–, pero es indudable que tiene que
producir un poco de tristeza el ver
que un Estado que está en construcción, que está realizando un esfuerzo
verdaderamente gigantesco, tenga
necesidad de emplear parte de sus
energías en organizar la defensa de
su país contra el egoísmo ajeno. Sería maravilloso que no tuviera necesidad de mantener esta defensa y que
se dedicase con absoluta tranquilidad al desarrollo de sus creaciones
culturales, económicas y sociales. El
pueblo de la U.R.S.S. se muestra seguro de que no corre riesgo alguno y
me ha dado la sensación que es el
único país de Europa que está tranquilo. Al terminar el desfile militar
comenzó el desfile del pueblo, que
duró desde las diez de la mañana,
hasta las cinco de la tarde. Se puede
calcular que desfilaron por la Plaza
Roja unos dos millones de personas.
Todo el pueblo hizo a la Delegación
española objeto de su preferencia
–más aún de su exclusiva atención–
pues nos homenajeaban a nosotros y
prescindían en absoluto de las demás Delegaciones. Si hubiese asistido una Delegación china nos hubiésemos repartido las ovaciones con
aquélla, pero al faltar ésta, España
era el objeto exclusivo de esta apoteosis popular. El pueblo soviético pasaba frente a nuestra tribuna dando
vivas al pueblo español y probando
que todos los trabajadores soviéticos
siguen con mucho interés y atención
la lucha española, pues daban vivas a
nuestros líderes políticos y jefes militares, a Miaja, a “La Pasionaria”, al
doctor Negrín. Yo me fijaba, preferentemente, en las caras que pasaban
ante nosotros, y he notado varias cosas: el aspecto de bienestar físico y
moral de todos los ciudadanos y el
cariño con que los padres llevaban a
sus hijos a este magnífico desfile; los
colocaban en sus hombros o en sus
brazos con cariño extraordinario.
Luego desfilaron grupos de hombres
y mujeres que vestían trajes nacionales y bailaban danzas típicas. Pasaron
otros llevando pancartas, retratos y

hasta estátuas de Stalin y de Lenín.
El entusiasmo del pueblo era bien
patente. Yo miraba a la gente para ver
si estaba bien nutrida y he comprobado que todos tienen cara de salud,
caras de alegría, caras rellenas, que
expresaban una satisfacción interior
y, especialmente, que estaban bien
alimentados. Los trajes no eran elegantes, se notaba que eran confeccionados en serie, “de bazar”, pero no he
visto a nadie vestido miserablemente; todos iban a un solo nivel, cómodamente vestidos.
EL PROCESO INDUSTRIAL. Visitamos otras fábricas, entre ellas la “Stalin” –de automóviles– y una de calzados. Desde luego no se comprende el
progreso de la U.R.S.S. sin el antecedente de Norteamérica. El sistema de
fabricación es en serie y por el sistema de cadena. Este trabajo se realiza
con la velocidad que exigen las necesidades. Los obreros trabajan con
mucha comodidad: siete horas al día
y luego descansan en los clubs, que a
mi me han dejado maravillado. Los
magníficos “clubs” donde el obrero
puede descansar y disfrutar de espectáculos de arte y en los cuales encuentra a su alcance medios para estudiar y, por consiguiente, mejorar
sus conocimientos y elevarse.
El trabajo en cadena desde luego
asegura la producción, porque se sabe de antemano que han de producirse “tantos” automóviles y “tantos” pares de calzados y, naturalmente, se
colocan los obreros que sean necesarios para ir a una velocidad determinada. A mí me parece que la cadena
es un procedimiento necesario y no
encuentro nada en contra del mismo,
porque es el único que asegura una
producción regular y ordenada. Confieso que me había impresionado la
película de Chaplín “Tiempos modernos”, y comprendo sólo la ridiculización de la cadena en un régimen capitalista que explota al trabajador.
LAS CASAS-CUNA. Después de visitar diversas fábricas, vimos las Casas-
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cuna, en las cuales los niños están
atendidos de un modo verdaderamente científico. En estas Casas-cuna nosotros no pudimos entrar con
los trajes de la calle, pues fué preciso
ponernos blusas esterilizadas en el
autoclave. Incluso me ha parecido
que los niños estaban demasiado
gordos, semejaban bolas de manteca. El personal sanitario que atiende
a los niños está magníficamente preparado: tres o cuatro médicos prestan servicio constantemente. Es así
que el obrero ordinario, sin ambición, sin aspiración de mejora, de ese
tipo que hay en todos los países –en
la U.R.S.S. menos que en ninguno–
este obrero ordinario que se limita a
su jornal sin otras aspiraciones, puede vivir, a pesar de todo, con gran
desahogo, dado el caso que sus hijos
están perfectamente atendidos. La
madre puede salir de la fábrica para
darle de mamar y, por la noche, recoge el niño para llevarlo a su casa.
EL STAJANOVISMO. Una familia con
dos jornales puede vivir bastante
bien; tiene un día de descanso cada
seis días y un mes cada año. Pero el
obrero que tiene ambición noble no
se conforma con el jornal mínimo,
quiere dirigir y ser útil a la sociedad y,
si llega a ser stajanovista, gana hasta
cinco veces más que el trabajador ordinario y puede permitirse una comodidad en su casa que no tiene, naturalmente, el obrero ordinario. Para
dar idea de esto y ahorrar tiempo,
puedo citar las palabras que nosotros

oímos a un obrero stajanovista en
una fábrica de tractores en Rostov.
Decía este camarada, de estatura hercúlea y manos fuertes, con una simpática cara de buena persona, satisfecho de la vida: “Cuando yo nací
éramos siete hermanos. Mi padre sólo podía tener un par de zapatos para
sus siete hijos. Más tarde, debido a la
organización soviética –después de la
revolución– entré a trabajar en esta
fábrica, y elevándome por mi fortaleza física, he llegado a ser obrero stajanovista. Tengo hoy nueve pares de
zapatos para mi solo y ocho trajes. Mi
mujer tiene treinta trajes y quince pares de zapatos. Tengo una hija aficionada a la música y le compré un piano. El Comisario de la Industria
pesada me ha regalado un automóvil.
Además, como tengo derecho adescansar en un balneario, incluso la última vez que fui a reposar coincidí, en
el Sanatorio, con el camarada Stalin y
yo, que soy un simple obrero, he tenido el honor de estrechar la mano
del camarada Stalin y convivir con él.
No hay por que decir que en la
U.R.S.S. no basta la ambición de un
obrero para llegar a stajanovista, porque nadie puede trabajar más de lo
que sus fuerzas físicas e intelectuales
le permiten, pues para realizar una
tarea extraordinaria es preciso ser reconocido por médicos especialistas
para ver si se puede realizar sin perjuicio para el individuo.
LA SELECCIÓN DE VALORES. En la
U.R.S.S. se comienza a hacer la selec-

ción de los niños desde que éste nace. En las mismas Casas-cuna se sabe si un niño es más fuerte que este
otro, si éste es más inteligente que
aquél y se empieza a conocer el “valor” de cada niño desde los dos o tres
años. En las escuelas es ya más fácil
la selección, porque los niños están
sometidos a pruebas intelectuales y
físicas. Después en los Centros de
Pioneros es donde se determina la
vocación y aptitudes. También hay
selección de valores –en los talleres,
en las fábricas y en los clubs– para
los adultos. Ahora bien, esta operación que se hace en un país de 170
millones de habitantes, es indudable
que va a dar por resultado la formación de una élite de hombres que
asegurará la hegemonía de la
U.R.S.S. en el mundo.
LOS PALACIOS DE PIONEROS. Los
Palacios de Pioneros están dirigidos
por técnicos. En los mismos se fabrican automóviles –de tamaño pequeño, pero automóviles “de verdad”–
que no sólo enseñan los ingenieros a
construirlos, sino que además dan
clases teóricas. Se construyen aviones y ferrocarriles; se trabaja en talleres mecánicos con todos los elementos indispensables; se construyen
aparatos de radio, naturalmente, estudiando siempre la teoría; se dan
clases de pintura, de escultura, de
canto, de baile, etc., de tal modo que
un niño que entre en un Palacio de
Pioneros encuentra una facilidad extraordinaria para determinar inme2007 terra e tempo 121
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diatamente cúal es su vocación, y se
sabe con exactitud si un niño puede
servir para bailarín o para ingeniero.
LA ATENCIÓN SANITARIA. No puedo
decir si los sentimientos universales
de tipo humanitario que todo el
mundo siente por salvar a los débiles
físicos, a los afectados por enfermedades naturales o adquiridas, están
más despiertos en la U.R.S.S. que en
los países capitalistas progresivos,
porque hay que decir la verdad: No
he visto enfermos en la U.R.S.S. y, por
tanto, no puedo decir si los sentimientos humanitarios están más
desarrollados que en otros países;
pero he comprobado la bondad extraordinaria del pueblo soviético y
creo que este sentimiento estará superado en ellos. Lo que me admiró
mucho en la U.R.S.S. es que se dedica gran cuidado en fortalecer a los
fuertes, cosa que no se hace en ningún país capitalista, y, además, en
conservarles su fortaleza, de tal modo
que cuando un hombre fuerte, física
o intelectualmente, ve agotadas sus
energías, este compañero descansa
el tiempo necesario para reponerse.
CASAS DE REPOSO. Hemos visto los
grandes Sanatorios y Casas de Reposo
de Crimea, que son una obra admirable. No creo que ningún millonario
norteamericano pueda descansar mejor que un obrero de la U.R.S.S. Los
Palacios que han levantado los Sindicatos Soviéticos son un verdadero
asombro. Me he alojado en uno verda122 terra e tempo 2007

deramente magnífico: el de los empleados de Banca. No son lujosos, porque
no tiene cosas superfluas; pero en
cambio riquísimos por los materiales
empleados, que son algo maravilloso y
extraordinario. La vida en estos Sanatorios es algo encantador por su alegría sana. Antes de comer se baila un
rato. El baile es un agradable ejercicio
que se hace bajo la dirección de un
atleta bailarín, el cual señala varias figuras de baile que han de repetir todos
al mismo tiempo. El baile que se ejecuta es casi siempre algo cómico y la
gente, cuando marcha hacia el comedor, va riendo con un gran optimismo
por los pasillos, después de este pequeño ejercicio que le ha producido
un sano regocijo. Nada de bailes agarrados, desde luego.
LA CONQUISTA DE LA FELICIDAD. La
U.R.S.S. es el país del mundo en donde
el hombre siente mayor estímulo para
elevarse. En un país capitalista, en los
Estados Unidos por ejemplo, es indudable que debido al liberalismo económico un hombre puede salir de la nada
y llegar a millonario, pero yo no creo
que un millonario pueda ser feliz. Para
llegar a millonario hay que luchar con
los hombres –contra los hombres– y
esta lucha produce resquemores, rencores, desconfianza. Hay que explotar a
los demás compañeros. Una vez millonario vivirá en constante sobresalto,
porque tiene miedo a los hombres,
porque tiene miedo a perder todo lo
que ha adquirido. Ese contraste que
ofrece un hombre de la U.R.S.S. y un

hombre de los Estados Unidos es muy
interesante. En la U.R.S.S., en donde
no hay liberalismo económico, el hombre se puede elevar, no a la categoría
de millonario, sino a la categoría de
hombre feliz, sin tener que haber luchado contra sus compañeros y camaradas de trabajo, sin temor a nadie, satisfecho de haber producido bien; y
cuando logra una ventaja, está satisfecho y contento, porque no puede tener
ninguna preocupación de perder lo que
ha logrado, ni ha de robárselo nadie. Ni
siquiera sufrirá por la vida de sus hijos,
que tienen el presente y el porvenir
asegurado. En fin, la diferencia es esta:
en un país capitalista organizado en régimen de liberalismo económico, se
puede llegar a ser millonario, en la
U.R.S.S. se puede llegar a hombre feliz.
EL ESTÍMULO DEL TRABAJO. En la
U.R.S.S., desde luego, hay categorías.
En los trenes hay primera, segunda y
tercera clase. Se viaja según el dinero
que se ha ganado, porque en la
U.R.S.S. se paga la cantidad y la calidad del trabajo que se hace.
El stajanovismo a mí me parece
que fué un medio admirable para
asegurar la producción, evitando, de
esta forma, cualquier demora, sabotaje o resistencia pasiva a las consignas, y que hace que éstas se cumplan
siempre antes del plazo señalado.
EL ARTE. Una de las cosas que debo
señalar e-s esta: la producción en serie o “standarización” en los países
capitalistas se extiende a toda clase
de objetos, incluso a los de adorno,
que es precisamente lo que hace antipática la fabricación en serie. Es indudable que nadie puede disentir del
progreso que supone la fabricación
de zapatos en serie. Ahora bien, en lo
que un artista no puede estar conforme es en la fabricación en serie de
objetos artísticos. En la Unión Soviética la fabricación en serie se detiene
en los objetos puramente utilitarios.
Yo puedo señalar un hecho y una
causa. La U.R.S.S. ha pasado también
su período infantil de arte. Los edifi-
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cios se habían construido casi todos
de “tipo moderno”, imitando la simplicidad de las construcciones puramente utilitarias de los Estados Unidos o Alemania. En la actualidad
todo este proceso está abandonado y
domina en la U.R.S.S. un sentido que
podríamos llamar “clásico”.
En Rusia no se habían desarrollado ámpliamente ciertas artes, por
ejemplo la arquitectura que vivió allí
siempre de creaciones ajenas, pero
los arquitectos de la U.R.S.S. están
haciendo construcciones llenas de
belleza y sinceridad y, por lo pronto,
tienen la preocupación esencial de
utilizar materiales nobles en las
construcciones que realizan. Así no
es de extrañar que algunos hombres
poco avisados dicen que en la
U.R.S.S. la albañilería está poco desarrollada. Lo mismo ocurre en la Catedral de León, en donde no hubo albañiles. En la U.R.S.S. se utilizan
piedras, mármoles, jaspe, granito.
EL “GRAN METRO” DE MOSCÚ.
Ahora vaya hablar del “Gran Metro”
de Moscú. El “Metro” es una obra de
carácter puramente utilitario, al servicio del pueblo, y la U.R.S.S. ha construído el mejor “Metro” del mundo.
Yo no puedo saber si esta obra, como
contrucción de ingeniería, es extraordinaria porque carezco de conocimientos técnicos para decirlo, pero
debe ser extraordinaria, porque el
“Metro” de Moscú no huele a “Metro”,
este olor característico que todos los
“Metros” del mundo tienen, mezcla
de humedad y de “perejil”. En la
U.R.S.S. el “Metro” no tiene olor a nada, lo cual demuestra que hay un sistema de ventilación que no se había
utilizado antes. Pero no es este “Metro” una obra puramente utilitaria.
Cada estación es un verdadero palacio subterráneo y para escapar de la
“standarización” de las construcciones utilitarias, se encargó la construcción de estaciones a arquitectos
diferentes. Cada estación está dirigida, está planeada por un arquitecto,
en rivalidad con otros, para ver quien

hace una obra artística de mayor valor y perduración –y creo que las estaciones de Moscú pueden resistir el
examen de los siglos. Si estas estaciones salieran del subsuelo a la superficie, bastarían para acreditar la
suntuosidad de una gran ciudad. En
una de las estaciones hay, seguramente, unos cuarenta o cincuenta
grupos escultóricos, algunos de los
cuales no están terminados, pues
aún se ven las maquetes de yeso. Por
otra parte el sistema del alumbrado
es magnífico. Esta obra maravillosa
sería imposible de realizar en un país
capitalista, pues resultaría antieconómica para la empresa y podría producir una verdadera ruina. El Estado
tampoco la podría emprender.
LAS NACIONALIDADES. Y ahora vamos a hablar del problema de las nacionalidades. Este problema está resuelto completamente; ya no es
problema. Se ha hecho una Federación de las once nacionalidades que

integran la U.R.S.S., porque conviene
saber que no hay más que once nacionalidades, once grupos en los que
concurren los cuatro atributos que
señala Stalin y que tienen que dar los
cuatro a la vez: lengua, territorio, problemas culturales y problemas económicos. Luego viene una infinidad
de pueblos de la U.R.S.S.: unos que
tienen lengua, otros territorio, otros
problemas económicos o culturales,
pero que no tienen los cuatro atributos a la vez y, entonces, son Repúblicas autónomas, regiones autónomas
o territorios autónomos. En la
U.R.S.S. se ha estructurado el Estado
con arreglo a las realidades vivas y
permanentes, como se debió haber
hecho en España si no hubiese persistido en la manía de cerrar los ojos
a las realidades. En la U.R.S.S. toda
República tiene autonomía integral y
libertad completa, lo cual no impide
que exista una unidad en la U.R.S.S.
La Unidad la da el Partido Comunista. En la Unión Soviética no hay nin2007 terra e tempo 123
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Yo no creo que un millonario pueda ser feliz.
Para llegar a millonario hay que luchar con los
hombres –contra los hombres– y esta lucha
produce resquemores, rencores, desconfianza
guna nacionalidad oprimida. Además, en la U.R.S.S. la solución de este problema garantiza todos los éxitos de los planes. Todo se estructura
con arreglo a las realidades vivas y
sobre esta base se pueden realizar todos los planes económicos y sociales. Este es un asunto verdaderamente importante que en España no se
ha podido o querido considerar como
es debido, porque unos creen que no
existe, otros que no tiene importancia, otros que puede aplazarse y otros
que puede y debe ahogarse. El poner
obstáculos a una nacionalidad, es
poner obstáculos a la dinamita.
LENÍN. Yo creo que en aquel vagón
precintado que condujo a Lenín de
Ginebra a la U.R.S.S. no sólo iba un
genio, un hombre extraordinario, un
padre de la humanidad, iba también
un plan concebido en el destierro por
un trabajador con una enorme capacidad, que había consultado todas
las “bíblias místicas y económicas”.
LAS INDUSTRIAS PESADAS. Desde el
primer momento el haber resuelto el
problema de las nacionalidades, facilitó la construcción socialista. La visión justa del futuro que tenía Stalin
hace comprender el caso extraordinario de haber dado preferencia a la creación de las industrias pesadas antes
de darles mantequilla y trajes al pueblo, pues sólo creando las industrias
pesadas se podría dar, después, mantequilla y trajes. Todo me hace creer
que ese culto, esa veneración que el

Preasidente Aguirre organizando a defensa de
Euzkadi
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pueblo tiene por sus grandes hombres, no es un culto supersticioso y
banal creado, dirigido y mantenido
para el interés del partido único. No.
Es el agradecimiento, la admiración
que un pueblo redimido siente por
sus padres de la Patria, por los hombres que sin ser dioses consiguieron
la felicidad del pueblo, que ha dejado
de creer que este mundo es un “valle
de lágrimas”. Este sí que es un verdadero milagro: el de haber logrado la
felicidad de un pueblo, porque el pueblo soviético es un pueblo feliz y si
aún no lo es del todo, él sabe cuando
lo ha de ser, está seguro de que ha de
tener una felicidad completa.
EL MOLDE DEL MUNDO. Ahora conviene que haga una pequeña aclaración. Yo no soy comunista. No sé si
tengo condiciones para serlo. No sé si
pesan sobre mí prejuicios adquiridos
en la infancia y en la lectura de libros
venenosos. Pero llamándome modestamente republicano, puedo afirmar

que tengo un espíritu abierto, dispuesto a todo sin pedir nada, y que en
mi viaje a la U.R.S.S. he adquirido la
convicción de que allí se está engendrando una nueva vida que ha de ser
el molde de los demás pueblos del
mundo. Y de esto no tengo absolutamente ninguna duda. Si la experiencia
soviética hubiese fracasado, siempre
debíamos quedar agradecidos a un
pueblo que hace experimentos en su
propia carne, no en la carne de los demás. Si la experiencia hubiese fracasado, sería siempre motivo de admiración y de agradecimiento de todos los
hombres hacia el pueblo soviético
que, con tanta generosidad, se prestó
a hacer esta experiencia. Pero si la experiencia triunfa, como ha triunfado,
entonces al agradecimiento es necesario añadir la admiración y sumisión
a unos principios, que son los únicos
que pueden salvar al mundo. Al volver
de la U.R.S.S. y al pasar por Londres y
París, he notado que viviría mucho
más a gusto en la Rusia Soviética ■
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Cartas de CASTELAO
a Rodolfo Prada
5 de febreiro
de 1937
Meu querido irmán: Quero ampliar a miña derradeira que supoño
no seu poder. Decía Ovella, comentando as Charlas imaxinarias que eu
espallo dende Radio-Barcelona:
“Estos discursos agravan sobremanera la situación de los que vivimos
en retaguardia”. Xa estaba ben o comentario de Ovella como demostración de prudencia; pero o Sr. Frontini escribe a un periodista madrileño
unha carta suplicante na que me
manda decir: “que cada charla que
Castelao lanza por radio significa
mas intensificación de la campaña
de asesinatos y vejámenes”. Non
abondaban os avisos e hoxe traime
Picallo unhas cartas e atopo nunha
delas o siguente novo aviso: “Por
Deus non fales por radio e non cites
a ninguén. Cada vez que ti falas cae
algún máis”. Faga o favor de comparar eses treitos epistolares e verá
como se fai unha bola de neve. Estou seguro de que o novo aviso dirá,
pouco máis ou menos: “Por culpa
túa están asesinando a nosa xente”.
Dispois diríase algo semellante a
esto: “Se ti non falaras pol-a radio
non matarían a ninguén”. E todo esto sería dito pol-os meus proprios
irmáns, sen cavilar que as miñas
noites escuras énchense máis de
pantasmas. Non hai dereito a matarme o esprito, que loita e sofre.
Non hai razón tampouco para tanto
medo. Creo que xa teredes atopado
na colección de “España republicana” o único discurso que eu pronunciei por radio fai uns tres meses.
Non creo que os miles -¡miles!- de
fusilados dende entón sexan victimas do meu discurso; pero se o fosen eu non podo acusarme de ren,
nin é xusto que me acuse ningún de
vós. Acusai somentes aos verdugos
que aldraxan e asesinan ás nosas
xentes en nome do imperialismo, do

Soldados galegos nas tropas republicanas. O camareiro coruñés Pedro Fernández (á dereita) morrería
na defensa de Madrid o 24 de xullo do 37 nos brazos do seu compañeiro, o cerdedense Rogelio Arca.
Esta foto recuperada por Dionisio Pereira ilustra un traballo seu sobre a presenza de galegos nas filas
democráticas
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Fotografía descoñecida de Castelao nun mitin
pola autonomía na Coruña

capitalismo e do clericalismo. E se o
mesmo Deus, abenzoara semellanes
masacres eu cágome en Deus e na
puta que o pareu. Estou farto de sofrimentos e comezo a envexar aos
nosos mártires, aos que souperon
morrer coa carraxe nos dentes. Estou xa tan familiarizado coa morte
–i-estíveno sempre- que vivo máis
para o mundo dos mortos que para
o dos vivos. I-escoitádeo ben: a verba “retaguardia” non ten siñificado
respetabel. Somentes a vountade
dos mortos e dos que aínda van morrer debe complirse. Perguntádelle
aos mortos e ollaredes que non lles
pesa a terra que teñen enriba. O que
lles pode pesar é a morte civil dos
vivos. A vountade dos mortos –ou
mellor dito, dos que están en vangarda– será a que se vai complir. Na
Galiza i-en toda Hespaña. Que ninguén se faga ilusións do contrario,
porque pode ser perigoso ¿Qué nos
importa xa que maten a todos cantos viven en Galiza? Como galeguistas somentes podemos chorar aos
que xa morreron, que eran a fror do
noso pobo, os únicos que podían
gobernalo con acerto. Os asesinos
souperon escolmar. A nova Galiza, a
que levamos no ensoño non ten
mais espranza que en vós. Galiza,
como a Irlanda doutro tempo salvarase pol-a acción dos emigrados en
América. Fai sete meses non era o
mellor; hoxe é o único. Traballade,
pois, canto poidades pol-a unión de
todol-os galegos do mundo que
amen a liberdade da nosa Terra. Poñédevos de acordo e non rifedes por
programas nin por tíduos. Estou
ben seguro de que os galegos que
leven a Terra nos ollos e no peito
coincidirán axiña nun programa de
acción. De acción inmediata e non
de soños de pantasía. A realidade
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Fotografía descoñecida de Castelao, conservada no Arquivo Xeral da Administrración en Alcalá de
Henares. Intervención nun mitin pro Estatuto

debe ser a nosa guía. A realidade de
Galiza: o seu ser tradicional, as esperencias hestóricas, a sua maneira de
vida, o seu sentido trascendente, os
problemas económicos e sociaes

que ten planteado, etc, etc. para chegar â política nova que a pode salvar
tendo en conta que as esperencias
políticas son menos perigosas que
as esperencias económicas e sobor
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Qué nos importa xa que maten a todos cantos
viven en Galiza? Como galeguistas somentes
podemos chorar aos que xa morreron, que eran
a fror do noso pobo

Reportaxe sobre Castelao na revista Umbral,
Valencia, 1937 (recuperada para o Memorial
da liberdade por Enrique Acuña)

de todo non deixar o ensamen do
refraneiro aldeán onde se atopan
verdadeiros tratados, tales como
“¡Malia o dente que come a semente!” que val por un tratado de economía. Tamén compre ter en conta
as realidades hespañolas xa que esta guerra civil que debe darnos a liberdade xúnguenos definitivamente
ao porvir da República hespañola e
cicais, cicais, ao porvir da península
enteira. O Frente popular galego

trocouse xa nunha forza autonomista e podo decirvos que os dirixentes
con quén levo falado tenden a concentrarse na nosa Terra; aburados
de galeguismo, sen renunciaren,
craro está, ás súas ideoloxías. No
sector marxista atoparemos unha
comprensión estraordianaria pol-a
influencia dos comunistas. En realidade os nosos problemas agrarios,
específicos de Galiza, poden resolverse co noso programa galeguista,

pois abonda ler o comentario de Engels ao Congreso de Nantes do 1884
para que non poidan pedir máis. E
na nova Constitución da U.R.S.S.
(art. 9 e 10) atopamos a defensa do
noso labrego. Con todo é preciso
que se forme o Partido comunista
galego e nós debemos decilo craramente arreo para que se decaten de
que se Galiza é unha nacionalidade
asoballada compre que eles sexan
consequentes coas súas propias declaracións e se adhiran directamente á terceira internacional, tal e como fixeron os vascos e cataláns.
Creo que o día en que se constituia
o Partido comunista galego teríamos adiantado moito para que os
socialistas fixeran o mesmo. Os sindicalistas están tamén en boa dsposición e o Srio Xeral da C.N.T (Jendón) está disposto a axudarnos con
esprito comprensivo ademirabel.
Hai, dende logo, aínda, moitos
obreiristas que alentaron en ambentes urbáns (coruñeses, vigueses...) e
que siguen lonxe da mentalidade
enxebre, e o que é pior, siguen mantendo un desprezo inxustificado
pol-os campesiños creendo que os
obreiros deben mandar nos labregos. Non hai obreirista conscente
que proceda do campo aldeán e non
seipa, por enxemplo, que aínda non
se pode colectivizar a nosa agricultura. En troques ainda eisisten traballadores urbáns que serían capaces de impor a colectivización da
nosa terra. Craro está que a revolución ten unha misión tan fonda que
realizar no campo galego que a súa
acción pode promover disgustos ou
algo máis; pero nós impoñeremos o
sistema que nos leve a facer de Galiza o pasaixe ensoñado aínda que
rabeasen un pouco os labregos. Tamén a vacunación é obligatoria.
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É preciso que se forme o Partido comunista galego
e nós debemos decilo craramente arreo para que se
decaten de que se Galiza é unha nacionalidade
asoballada compre que eles sexan consequentes

Castelao tiña liña direta con Irujo, do PNV, e
trata comprometelo cos seus proxectos a prol
da causa galega. Reproducimos diversos textos
nos que ilustramos esta relación

Creo, pois, que vós debedes de traballar moito, moito, moito, para facer a unión de todol-os galegos que
queiran ver libre a nosa Terra. Compre decirvos que a pesares da traxedia que estamos vivindo aínda hai
homes da política republicán que
pensan no destino feliz das súas
persoas e siguen zancadilleando
canto poden; pero non lles vai valer.
Non podo nin debo entregar a unha
carta o comentario sobor dos persoaxes galegos e por outra banda nono necesitades. O que importa é o
pobo e o que a nós máis nos debe
importar é o porvir da nosa Terra e a
necesidade de complir o mandado
dos mártires. Contra do que algúns
pensan para o seu chaleque o galeguismo é o que vai salvar a Galiza.
Ben fixemos nós en espallar ideas
arreo sen preocuparnos de conquerir un gran número de afiliados. Esta xenerosidade somentes nos perxudicaba no número de postos nas
coalicións electoraes. En troque
conqueriamos zonas de simpatía
que invadían o campo dos demais
partidos populares e tiñamos o
prestixio que xurdía da limpeza de
conducta, da outeza de miras e da
xenerosidade. Estou seguro, ben seguro, de que o galeguismo chegará a
invadir totalmente o campo político
de Galiza.
Con esta carta deslabazada e
sinceira, contesto á de vde. derradeira. Está moi ben a creación do
Grupo galeguista en Bos-Aires e tamén me parece ademirabel o propósito de unir as forzas galegas. O que
non me parece ben é pararse agora
en cousas miudas, tales como a de
que eu lle escrebin a Tal ou Cal. Eu
non tiña direición de ningúen e por
esta razón non escribo máis. Quería
escribir a Cuba e os Est. Unidos; pe128 terra e tempo 2007

Irujo, no centro, na inauguración do goberno de Euskadi en Cataluña.

ro non sei a quén dirixirme. Onte escribinlle a Tobío Fernández, que está en Sofía, advertíndolle que veña a
Galiza cando se remate a guerra.
Vós debedes pensar xa en que compre escoller xente, en que esa xente
debe estudar e meditar e prepararse
para volver a Galiza. Creo que debedes cumplir as deficiencias da Embaixada e Consulados de Hespaña.
Traballar máis que eles na propaganda antifeixista para que o Gober-

no se decate da nosa eisistencia. Incrusive debedes acusar ante o Goberno de Hespaña aos que ahí non
cumplan co seu deber, ou actúen de
xeito mol. Esto convíñanos. Eu mesmo pensei moitas veces en ir ahí;
pero non debo facelo. Xa se están tirando as estampas do meu album e
xa as recibiredes. O manifesto a Irlanda está feito e sairá co Album.
Todo eso, e moito máis debemos facer para que dispois teñamos derei-
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Castelao non é sectario na súa colaboración
coas distintas seccións galegas das forzas
republicanas. Está presente nas súas
publicacións e trata de atraelos á extratexia
galeguista

irmán chegoulle adentro. Creo que
debedes falar moito da “Galiza mártir”. Compre espallar este concepto
xa que os mártires trunfan e algunha
vez mellor que os herois.
Lembranzas garimosas a todos
–irmáns e non irmáns- Apertas aos irmáns do Grupo e para Vde unha moi
forte de
Castelao
Valencia, 5 febreiro 1937

3 de marzo
de 1937
Barcelona, 3 de marzal de 1937

to a reclamar. As axudas ás viudas e
orfos dos nosos mortos é cousa sagra que ningún galego debe refusar.
Diñeiro haino eiquí; o que non hai
son alimentos dabondo; pero aínda
se pode resistir moito tempo e os
facciosos están pior. A guerra gañarémola; pero compre gañala axiña.
Axiña: esta é a verba que hoxe preocupa a todos. Axiña, porque senón
será dificultoso reconstruir as ruinas. O drama que estamos a vivir é

agoniante; pero é grande, inmenso.
Eu sofro o indecible; pero aínda teño resistencias dentro de min. A traballar, pois, irmáns. A traballar moito e ben. O día non está lonxe.
Vengaremos aos mortos e aledaremos o seu recordo coa nova conducta. Irei a Barcelona e penso ir a Bilbao; pero vós dirixídeme as cartas a
Valencia- “Congreso de los Diputados”-. Picallo estivo eiquí tres ou catro días. Está triste. A morte de seu

Sr. Dn. Rodolfo Prada
Meu querido irmán: Recibín a
carta de V. que me dirixe dende Santiago de Chile. Eu escribinlle unha
carta a Núñez Búa e dúas a V., que
supoño terán recibido. Con estas
tres cartas non é dificultoso completar o meu pensamento. Ten V. razón:
os galegos estamos vivindo en tres
climas diferentes do sentimento encol da traxedia galega. Eu engadiría
un clima máis: o dos galegos que
loitan nos frentes coas armas na
man. Nos frentes non hai pesimismo (o pesimismo é un froito da retaguardia) e son estes homes, que
defenden a nosa vida e o noso porvir, os que mandarán dispois, e con
perfecto dereito. Tamén mandará a
vontade dos mártires.
Hoxe recibo unha carta de Núñez Búa a quén non podo contestar
directamente porque non me manda
dirección e perdin a que tiña. Na
carta de V. e na de Núñez Búa falan
dunha posible sublevación das xentes de Galiza e non creen que sexa
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Carta de Irujo (Ministro da Marina) ao Ministro de Estado, Alvarez del Vayo, dando mostras
das xestións en favor de Castelao, e carta ao presidente do goberno Largo Caballero. A aposta
militar de Castelao e dalgúns sectores do PCE como Lister consistía en que había que
combinar un exército regular defensivo con accións guerrilleiras na retagarda, aproveitando o
apoio popular existente. A Castelao interesáballe ademais politicamente intervir na Galiza para
superar o carácter de extraterritorialidade que estaba a ter o proceso de conformación das
institucións galegas e que lle restarían lexitimidade se non se manifestaron sobre algún tipo de
acción no propio país.
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probable. Eu tampouco creo que as
nosas xentes, apouvigadas pol-o Terror, sexan capaces de un erguemento. Non-o creo porque non contan
con elementos para loitar e os homes capaces de poñerse ao frente
do pobo morreron asesinados. O
que eu decía é que no intre de gañar
a guera, cando se produza o esmorecimento feixista, as nosas xentes
darán solta aos seus instintos e vengaranse do terrror padecido. Estou
vendo âs nosas mulleres. Creo eu
que por moito que se fixera para
coutar a venganza instintiva non será posible impoñer normas de xusticia nos primeiros intres, ainda que a
xusticia fose verdadeiramente popular e aplicada por homes do pobo,
sen códigos escritos nin reglas prestablecidas. Non haberá máis remedio que ver como o pobo toma a
xusticia pol-a man. A venganza será
terrible, porque os máis culpables
fuxirán. Creo que eu non me refería
a outro levantamento máis que a este, pois xa me decato que somentes
sería posible unha sublevación dos
propios militares enrolados no movimento que comanda o traidor
Franco. Esto tampouco creo que sexa probable dispois do fusilamento
de Pita Caridad e doutros militares
francamente liberales. A nosa querida Terra é un país que somentes
puido dar mártires â causa da liberdade e non podemos pensar que a
estas alturas se produza un movimento heroico e vencedor.
Resulta tristísimo que a única
rexión (chamémoslle así para adoptar o lenguaxe oficial) que está totalmente en poder dos feixistas sexa
a nosa terra. Xa sei, xa, que todo se
pode esplicar e xustificar. Xa sei que
esa é unha proba da nosa desgracia;
pero é o certo que de Galiza sae o
material humán mellor que teñen os
nosos nemigos e que frente a nos
hai galegos que loitan a favor do feixismo en todol-os sectores. Son soldados e teñen disculpa; pero ainda
que se pasan moitos ao noso campo
non se pasan tantos como deberan.
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Relátame, de miudo, cómo morreu o noso Bóveda
e as cousas que fixo e dixo nos derradeiros intres
da súa vida. Esta carta cravóuseme no corazón e
fíxome moito mal

Textos e debuxos de Castelao para a revista
Umbral, Valencia, 1937 (recuperada para o
Memorial da liberdade por Enrique Acuña)

Si a esto se xunta que Calvo Sotelo
era galego e Franco é galego, etc,
etc, atopámonos que os verdadeiros
galegos –todos antifeixistas e autonomistas- aparecemos ante a opi-

nión miope como fillos dunha terra
pouco amante da Liberdade. Non sería dificultoso demostrar o contrario
e dar unha lista dos bravos galegos
que loitan contra a tiranía; pero non

hai tribuna con resoancia dabondo
para xustificarse. Moito podería falar deste caso, pois eu sei que sigue
pesando enriba de nós a inxusticia
que sempre nos persigueu. Por eso
é indispensable que tratemos de superarnos.
Insisto en que Vdes deben ir â
unión de todol-os antifeixistas galegos que residen en América. Insisto
en que Vds deben traballar en tal
forma e maneira que suplan as deficiencias das Embaixadas e Consulados. Insisto en que a laboura dos galegos eisilados debe facer tal bruido
que o seu eco fure os ouvidos do Goberno da República. Insisto en que
non é hora de perdel-o tempo en
discusións a prol de conductas pasadas. Insisto en que América garda a
única reserva que ten Galiza para reconstruir o fogar desfeito e que compre facer algo máis que laiarse da
nosa desventura.
A misión que Vds lles toca realizar e o traballo de levala a cabo é
cousa que require o sagrificio de
desprenderse dos nervios. Xa me
dou conta do ambente galego nesa
cibdade. Tamén por eiquí os galegos
non saben ainda poñerse â outura
das circunstancias e no que o enxemplo de cataláns e vascos está
batendo diariamente nos nosos
ollos. Non importa. Os homes de fé
non medimos as dificultades futuras
e cando atopamos miserias humáns
e feitos noxentos non hai máis remedio que desprecialos. Ao xeito do
Coloso de Rodas compre abrir as
pernas e deixar que pase por debaixo a enxurrada. E algún día escribirei un libro encol das cousas que
adeprendín na miña curta carreira
de político e de cómo cheguei â
conclusión de que compre aliarse
cos homes de quén se desconfía,
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Eu non podo nin debo aparecer como un simple
artista e menos como un neutral porque na Hespaña
quedaron alviscándome algúns paisaniños que teñen
de todo menos de galeguistas

Marcial Fernández, Mestre socialista ferrolán que foi Director Xeral do corpo de Carabineros
co goberno Negrín durante a Guerra. Na súa estadía en Barcelona acollera a Castelao. Exiliado
en México foi colaborador de “Saudade” e de “Vieiros”, sendo director de “Saudade” ata o
número 5 e membro do consello de redacción. Foi un dos vocais dos uxetistas galegos en
México e no ano 1943 funda xunto con outros exiliados a Alianza Nazonal Galega. No exilo foi
continuador da liña de Xaime Quintanilla, batendo coa indiferencia dos restantes deputados
socialistas galegos
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para marcalos (térmo futbolístico)
Se vds. teñen unha pacencia tan
grande como o ideal que os move
(Xa sei cómo é de grande) estén seguros que en Bós-Aires xurdirá esa
forza que anceamos.
Recibín unha carta de Xerardo
Álvarez Gallego que me escribe dende a Habana (Calle Monte, 402). Relátame, de miudo, cómo morreu o
noso Bóveda e as cousas que fixo e
dixo nos derradeiros intres da súa
vida. Esta carta cravóuseme no corazón e fíxome moito mal. ¡Que home! Era estraordinario, pol-o seu
temple, a súa intelixencia, a súa
bondade. Nin se pode sustituír nin
o mundo pare de cote homes do seu
calibre. Ben sabían os asesinos a
quén mataban; pero pagarán o seu
crime. Pagarán todol-os crimes que
cometeron. Xerardo está valente e
ainda que teme morrerse de fame
consólase pensando que lle furtou â
canalla feixista o placer de asesinalo. A carta do noso irmán deita nobleza e sinceiridade. Ben certo é que
a door ergue aos homes.
En Valencia falei con bastantes
galegos que se pasaron a nós dende
o campo faccioso. Todo canto contan é arrepiante; pero a min estes relatos prodúcenme tal xenreira e tales anceios de venganza que eso é
xustamente o que me mantén de pé.
Vengar aos nosos mártires ainda que
morramos dispois asombrados de
nós mesmos. Vengalos e grorificalos
como eles merecen. Lémbrome de
que algunhas veces se dixo que
compría ter mártires. Pois ben; xa os
temos. E ademáis os nosos mártires
morreron coa mesma fé con que viviron, sabendo que o seu sangue representaba a vida do seu ideal.
Aínda non se rematou a edición
do meu album “Galiza mártir”. O
manifesto a Irlanda sairá nun folleto
con outros dous: un dos cataláns e
outro dos vascos. Redactei un manifesto dirixido ao pobo portugués e
xa o entreguei na Comisaría de Propaganda da Xeneralidade. Eu traballaría moito máis se me deran traba-
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trunfar. O caso de Málaga é un feito
providencial que nos dou a lección
que necesitábamos. Tamén poida
ser que o caso de Málaga servise para que os estados democráticos troquen de rumbo. Xa sei, xa, que Inglaterra é unha vella con peluca,
egoista, insensible, etc; pero Inglaterra nunca nos fixo mal ningún cando a nosa libertade estaba en trance
de perigo. Supoño que ao recibirdes
esta carta xa se poida saber o resultado do bloqueo. Alguén pensa que
non-os favorece. Eu creo que sería o
comezo do derrubamento feixista en
Hespaña. En sendo eisí xa podedes
prepararvos porque Galiza vai a necesitarnos a todos.
Xa me doi a man de tanto escribir
e suspendo esta carta que tamén vai
dirixida a Núñez Búa. Dádelle lembranzas a todol-os irmáns e amigos
coa esperanza de que moi axiña nos
veremos. E para V. unha forte aperta
do seu irmán.
Castelao
Dirección por dous meses:
“Casa de Jesús González”
Avenida Gaudi, 50- 3ª Hª
Barcelona

22 de xuño
de 1938

llo. Non pedín enchufes endexamáis; pero pedin traballo. Está visto
que nin traballo queren darme. Vou
ver se me dan copia dos dous manifestos e vol-os envío para que as vexades ahí e os publiquedes nos xornaes amigos.
Non sei cando a guerra terá remate; pero teño a completa seguridade de que a temos gañada. Nin
son pesimista nin optimista, porque
ambos a dous sentimentos son igo-

almente parvos; pero eu dígovos
que cando non perdemos a guerra
xa non-a podemos perder. Asombra
pensar nos riscos que corremos e
salvamos. Asombra pensar que entramos no octavo mes de guerra e
que o pobo, guiado máis pol-o instinto que por xefes, coutou o avance
dun exército discipriñado e con armamentos que o pobo non tiña.
Agora xa temos exército, armas, xefes e todo canto compre ter para

Sr. Dn. Rodolfo Prada
Meu querido irmán: Supoño no
seu poder tres cartas que lle escrebín na miña excursión â URSS. Dende París puden sair para esa; pero
dixen que quería voltar a Barcelona,
onde estou dende o día primeiro de
mes. Xa que somentes lle escrebin
aV. –por non ter outra direición na
memoria- quero escrebirlle unha
carta máis para que V. seipa que vou
â Arxentina e para que llo comunique aos irmáns e aos amigos, sen
darlle publicidade. Creo que sairei a
primeiros de xulio. De modo que xa
poden pensar en buscarme un sitio
modesto pero moi limpo, onde poi2007 terra e tempo 133
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Carta de Irujo a Castelao

da vivir coa miña muller e traballar.
Cómpreme unha fiestra con moita
craridade. Tamén podía ser un par
de habitacións con cociña (n-este
caso a miña muller cociñaría). En
fin; xa lle direi con seguridade o día
que saio. Teño que ir tamén a New
York e Habana; pero farei centro en
Bos-Aires. En New-York debo estar
no mes de agosto e certamente non
sei se vaia alá primeiro e dispois ahí
ou se vaia dende ahí e volte ahí. Vou
en misión oficial e levo mentres de
traballar moito, moito, moito. Xa falaremos.
Alá na URSS veume os ollos o
profesor Aberbach e díxome que teño
unha lesión tuberculosa. De modo
que perdín o tempo tratándome durante vinte anos como luético. Quero
averigualo e sometereime ahí âs probas. No caso de que efectivamente
sexa tuberculoso debo tratarme con
tuberculinas. Esto preocúpame moito, porque endexamais me vin con
tanta saude e con tanta vitalidade.
Amolaríame quedar cego antes de
entrar en Galiza. Non; terei vista, saude, coraxe, entendimento e todo canto se debe ter.
Eiquí traballei moito n-estes días
e hoxe máis que nunca –vostede xa
sabe que son optimista- teño fé no

noso trunfo. A guerra gañarémola e
non tardaremos un ano en entrar na
nosa Terra.
Moitas apertas a todos e para V.
unha moi forte do seu irmán
Castelao
Barcelona, 22 de xunio do 1938

20 de Xullo
de 1938
Representación republicana na Sociedade de
Nacións (Carlos Esplá, A. del Vayo e Negrin)
demandando a solidariedade co Estado
Español. As xestións diplomáticas só serviron
para constatar o cinismo das relacións
internacionais
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Sr. Dn. Rodolfo Prada
Á bord, le 20 xulio de 1938
Meu querido irmán: Saín de Barcelona con idea de comezar a miña
“tourné” por Bos-Aires e xa vé: vou

navegando pol-o lombo do Atlántico, no “Ile de France” que me leva a
New York. As fadas mandan. Elas leváronme a coñecer a máis nova federación de pobos (once Nacionalidades que se xuntan para constituiren un Estado) e agora lévanme a
ver a outra gran federación (a de coarenta e oito Estados que se xuntaron para constituiren unha Nacionalidade). Dispois de ver a nova estrela simbólica vou ver unha constelación de 48 estrelas. ¡qué cousas
dispoñen as fadas? ¿Será para qué
me convenza da bondade do sistema federal ou será para qué convenza aos demais?
En Bos-Aires caerei axiña, en canto
faga o que penso en New York. Non le-
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Quixera máis ben entenderme con todol-os galegos,
ainda con aqueles que arelen o remate da contenda,
sen victoria para ningún bando. Somentes quero
verme lonxe dos complicados en asesiñatos

A prensa galega republicana ilustraba como
podía a situación do país

vo a esa a misión de alongar até o desterro a guerra civil. Quixera máis ben
entenderme con todol-os galegos, ainda con aqueles que arelen o remate da
contenda, sen victoria para ningún
bando. Somentes quero verme lonxe
dos complicados en asesiñatos ou que
non teñan azos para condenalos. Por
enriba da codia que formou a door e
por enriba das pasións que criou a
guerra e os anceios de xusticia estricta
que alcendeu a morte dos irmáns, eu
quero que se erga a meirande tenrura,
capaz de obrar un miragre: o de xuntarnos. Xuntar aos galegos. Todos.
A eso vou. E vai conmigo Luís Soto, o director de “Nueva Galicia” e
Srio Xeral de “Solidaridade Galega
Antifeixista” co mesmo afán.
Suprimida toda función do Parlamento ficaba nula a miña función de
Diputado. O Goberno non me encomendou ningunha misión e as miñas
facultades comezaban a anquilosarse
pol-a inactividade. Xa fixera todo canto podía facer. E posto que pol-a miña

Cadro de Castelao recreando unha imaxe do
seus albumes de guerra

desventura son un inútil total i efectivo para empuñar un fusil no frente
¿podía eu permañecer máis tempo
acedándome en Barcelona? Creo que
o meu deber está a carón de vós, das
colonias de emigrados galegos.
Vou alá sen levar cárrego diplomático ou consular. Vou sen ningunha garantía económica. Vou coa fé
–que aínda me dura- no trunfo da democracia e pol-o tanto coa fé no trunfo dos nosos ideaes.

Compre que pensen Vds en orgaizar algo que sirva para facer a miña presentación en Bos-Aires. Eu
vou como artista i escritor, como intelectual galego, simplesmentes demócrata. A miña calidade política é
para os galegos e xa xurdirá cando
conveña; é decir, cando as circunstacias o permitan. Faremos moitas
cousas. Xa sabe V. cáles son os propósitos porque xa llos manifestei.
Espero que non me fallará algunha
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Tampouco m-estrevin a escrebirlle porque non sei
decir a miña door e os pésames son para mortes
naturales. A morte de Casal sentina tanto que son
eu o que necesito recebir pésames…

As estampas de guerra de Castelao na revista
Umbral, Valencia, 1937 (recuperada para o
Memorial da liberdade por Enrique Acuña)

Moitas apertas aos irmáns todos e
para vde. unha moi forte do seu irmán
Castelao

1 de setembro
de 1938

colaboración fixa en periódico importante, como dibuxante, caricaturista ou escritor. Xa falaremos.
Imos atravesando o canal da
Mancha e vou ver se esta carta podo
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botala en Plymouth. Suspendo eiquí
esta leria.
Dende New York escribirei a todos cantos poida, aos que poida facelo por levar a súa direición.

Sr. Dn. Rodolfo Prada
Meu querido irmán: Andamos
por terras de Jankilandia en propaganda da causa hespañola. Levo
pronunciados máis de trinta discursos. En New York os galegos fixeron
unha romería onde falei eu e recaudáronse quince mil dolrs. Eiquí os
galegos conservan a pureza con que
saíron d-alá e o galeguismo síntese
fondamente. Remataremos a tourné
a fins d-este mes e aínda celebraremos un gran mitin en New York e cicais abra unha Esposición. O “Frente Popular Antifascista Gallego” está
editando un novo album meu. Coido que d-eiquí levarei algunha cantidade para vivir catro ou cinco meses
ahí. En canto remate os compromisos contraídos eiquí sairemos para
Cuba. Coido que estaremos alí na
segunda quincena de outubre. En
Cuba demoraremos pouco tempo e
sairemos cara Bos-Aires. Como en
Cuba non hai vapores directos pensamos ir pol-o Pacífico en directura
de Chile e coller alí o trasandino.
Esquecíame decirlle que iremos a
Tampa, onde hai unha forte colonia
de galegos e será dende alí que pasaremos a Cuba. Estes son os nosos
propósitos, sempre suxetos a continxencias que non se poden prever.
Esta visita aos Est. Unidos permíteme ver un mundo descoñecido,
moi lonxano dos nosos ideales de
perfección. A idea de celebrar en Bos-

