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Autonomías á rapañota

carta do presidente

madrileño. Nalgúns casos a institución autonómica sobreAínda que non fose unha novidade para os non afeitos
púxose á provincial ou municipal, vagamente delimitadas
a comungar con pan de millo, sorprendéronnos as declaraas funcións de cada unha delas. Asturias, ademais do bable
cións do presidente do Congreso a unha cadea de televisión.
tén a sidra, e a cultura da espicha en perigo de extinción. O
Revelou o que oficialmente se trata de ocultar. Que o reparto
nome de Rioja, que se inventaron para Logroño, coido que
a esgalla das autonomías tiña como obxecto tranquilizar os
sería por receos de que os vascos lle disputasen a propiedaánimos castrenses, prestos a desenvaiñar no caso de que a
de duns viños que o pequeno Oja deixa tamén por terras alaConstitución institucionalizase cunha descentralización desvesas. Perigo inexistente, pois os abertzales teñen no txacafeinada a fragmentación do Estado, recoñecendo o caráccolí o caldo identitario. A separación das Castelas é menos
ter plurinacional do mesmo se quedaba reducida a Euskadi,
comprensíbel. ¿Será por incompatibilidade do Quixote co Cid
Galiza e Paisos Catalàns. O señor Bono pecou de inxenuo,
Campeador? A Mancha, a máis nova, tén a súa identidade
pois sacou á luz o que se ocultaba na sala de mandos dos
no mel da Alcarria. A outra, a máis vella, nas fabas do Barco
cuarteis. Ou sexa, que a Constitución Española pasou polas
de Ávila e no leitón de Peñaranda. De Canarias non vou faurnas despois de pórse firme ante a xerarquía militar. E non
lar, pois nin a mesma hora comparte
era o noso o exército de Abril. Os seus
con España. Vella colonia á que os
xenerais gañaran os primeiros galóns
godos lle borraron o pasado, agás o
loitando no bando dos sublevados
silbo, que o pobo guanche conserva
contra o pobo, e dirixiran durante a A Constitución Española
para dar testemuño da súa prehistoditadura os torturadores da Brigada
ria. Tanto nas illas como en Ceuta e
Político Social. A PIDE portuguesa pasou polas urnas
Melilla é onde sigue a osmar o fociño
era endogámica. A BPS de aquí, un
imperialista, agardando recuperar a
apéndice castrense. Por certo, teño
despois
de
pórse
firme
presa que lle fuxiu das poutas.
sen resolver a dúbida sobre a orixe
En efeito, o carrusel autonómico
etimolóxica desta palabriña. Non sei
inventado por esta Iberia de cornúse vén de castro ou de castrado. Po- ante a xerarquía militar.
petas –de mihuras e victorinos- é
las expresións habituais na linguaxe
de brincadeira. O sainete non remacuarteleira, sempre a enfatizar o valor E non era o noso o
ta aquí. A innovación institucional
dos atributos xenitais, a raíz parece
trouxo tamén a renovación do vocaderivar do segundo termo.
exército de Abril
bulario utilizado na comunicación de
Mesmo que a identidade do Esmasas. Fixádevos nos prognósticos
tado unitario quedase ben amarrado
do tempo, por ser o exemplo que
no texto constitucional, o título oitatemos máis a man. Agora a choiva deixou de caer por tevo mantiña o exército coas orellas guichas, pois nos tres
rritorios. Os temporais collérona coas distintas autonomías.
estatutos aprobados –vasco, catalán e galego- aparecía a
Eu, con quen máis disfruto é cos agoreiros da televisión gapalabra nacionalidade, á que os militares non lle dan outro
lega. Vai chover ou facer sol na nosa comunidade. De ventos
significado ca o que ten: o significado de nación. Era un café
poida que algo saiban. Relacionar fenómenos físicos con
descafeinado, ben é certo, pero ao fin e ao cabo café. Por
expresións conceptuais é mesturar os allos coas cebolas.
tanto, botando man dos testículos de Tejero, dos tanques
¿Tan repugnante lle resulta o nome de Galiza, xa anterior ao
de Milán e dos escuros contubernios palacianos, que ninEstatuto? As autonomías volvéronse cobizosas e protestogún historiador ten a ousadía de airear, a España golpista
nas. Reclaman os mesmos poderes que as súas conxéneres
meteuse no Congreso, encomendándolle ás baionetas a
de Euskadi ou Cataluña. A máis caladiña é a galega, condefensa dunha estrutura estatal que por democracia non se
taxiada quizais pola resignación dos nosos emigrantes. Alá
pode defender. ¿O resultado? Despois da misión cumprida
polos oitenta, visitando o Ministerio de Cultura entre unha
os cabezas de turco marcharon á cadea. Os ideólogos, antes
compañeira nacionalista e máis eu, un burócrata ao que lle
de que o fulgor dos sabres se apagase, chamaron a palacio
solicitamos información espetounos: “¿E vostedes de que
aos artesáns da Constitución e léronlles a cartilla. O café,
autonomía son?” Ficamos cortados, como o rapaz a quen o
aínda que descafeinado, había que substituílo por chicoria e
mestre lle preguntou polos “años” que tiña. Eran os anos nos
repartilo urxentemente por toda a xeografía.
que o novo Réxime comezaba a andar e non estabamos aínAsí comezou o carnaval das autonomías, un proceso
da familiarizados aínda co léxico da burocracia madrileña.
aínda sen rematar, pois están sen recoñecer nesta altura os
Díxonos tamén que con iso das transferencias autonómicas
dereitos históricos de Carabanchel Alto dentro do Estatuto

Opinión

onde metela. Á engrenaxe rompéronlle os piñóns. Este é o dileao seu departamento quedáballe pouco que facer. Moi acertado.
ma. Ou suprimir ou reformar a fórmula. Madrid culpa da desfeiPouca cultura se podía agardar dun Ministerio que tiña nas súas
ta financeira á periferia autónoma. Os prodependencias funcionarios que en lublemas sempre se agravan cando tocan a
gar de traballar lían o Alcázar. A única
carteira. ¿Reformar a Constitución precisaexcepción era a do noso informante,
mente naquilo que a transición considerou
leitor do ABC. De alí a uns días produ- A construción dun novo
talismán para rebaixar a tensión nacionaciuse o golpe de estado.
lista? Sería aventurado furgar no avespeiro.
Desde hai tempo os nacionalistas Estado só pode facerse
¿Meter o dente nas comunidades máis revimos reclamando unha revisión consbeldes por estar dotados de personalidade
titucional que adecúe o modelo de
sobre a demolición
nacional, algo ben visto pola reacción civil
Estado á súa estrutura plurinacional. O
e militar? Ademais de quitar o mel da boca
que Telesforo Monzón repetía: adaptar
das burocracias creadas polos respectivos
o chapeu á medida da cabeza e non a do vello. A hora das
Estatutos, xa homologados, para máis inri,
cabeza á cabida do chapeu. Pois Espafórmulas
transitorias
e
os do 143 cos da disposición transitoria,
ña, erre que erre, a xibarizar cabezas.
volveríase ao problema das dúas Españas
Algo normal nun país con cerebro en
que co modelo caduco se pretende soluciominiatura que mantén institucións pú- conciliadoras acabouse
nar. E os militares teñen os seus blindados
blicas que ousan modificar a historia
no artigo 8 da Constitución.
alterando a frase lapidaria da nai de
Teño escoitado algúns programas teBoabdil. ¿E non haberá un vergallo
levisivos sobre o tema. Os contertulios,
para escorrentar estúpidos? Entre estan linguateiros noutras cuestións, atráncanse nesta pois está
tes e o “morra a intelixencia” de Millán Astray pouca diferencia
claro que non hai solución dentro do sistema que defenden. A
existe. O modelo autonómico instituído pola mal chamada tranconstrución dun novo Estado só pode facerse sobre a demolición
sición democrática –xa o dixo Óscar Alzaga-, serviu de tapón
do vello. A hora das fórmulas transitorias e conciliadoras acapara frear o perigo das aspiracións nacionalistas. E máis que
bouse. Imporemos o pacto federal cando tomemos a indepennos contidos estatutarios, reducidos por imperio constitucional,
dencia como punto de partida. A mentalidade española non dá
o antídoto está na trivialización das institucións que foi a que
máis de si. A desgraza estivo en converter en corte unha canella
conseguiu apaciguar os temores que rebulían nos cuarteis.
de gando trashumante.
O galimatías non remata aquí. Competencias xa transferidas seguen contando con despachos ministeriais en Madrid e
nas correspondentes delegacións provinciais. Cousa de tolos.
Ningún dos Estados europeos con modelos federais conta coa
aberrante estrutura institucional do español. A cousa ía indo,
pois sendo un invento custoso resultaba politicamente rendíbel
para o ideario españolista. Pero a máquina ficou sen control, en
						
perigo de esmendrellarse se non se lle atopa unha vía morta
BAUTISTA ÁLVAREZ
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Entrevista

No 50 aniversario de
“Memorias dun Neno Labrego”

Anacos dunha conversa con Xosé Neira Vilas referida
aos anos previos a escrita dun dos clásicos da literatura
galega contemporánea
Xoán Carlos Garrido Couceiro
Marga do Val
xullo 2010-xuño 2011 terra e tempo
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Moitas son xa as tardes que levamos na compaña
amiga de Xosé Neira Vilas, coa súa conversa amábel,
coa súa memoria e co devalo dos seus días. Tardes na
paisaxe das Illas de Gres, co borboriño do Ulla, horas
entre os libros e papeis na biblioteca da Fundación
Neira Vilás, na compaña das flores que aínda agroman
das mans de Anisia, compañeira leal, amiga. Moita
a xenerosidade de Pepe, no chamar da amizade e
veciñanza, para legarnos este cachiño de conversa.
Velaí o autor de Memorias dun neno labrego para
conmemorar feliz, e nós felices con el, estes cincuenta
anos do Balbino; velaí o Pepe Neira que lembra a súa
infancia, a paixón da lectura e do desexo de saber
que lle ficou prendida para sempre, coa que emigrou
e aprendeu de Galiza en Buenos Aires. Xosé Neira
Vilas lembra e quen le só debe deixarse levar, coma
nós, pola lucidez da súa conversa que nos guía desde
un anaco de terra á beira da Ponte Ledesma até o
agromar de “Follas Novas”.
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Que recordas dos teus primeiros vinte anos de vida, daquel
mozo antes de emigrar?
Recordo traballar na terra desde
os cinco ou seis anos, ir levar as vacas
pacer ao monte, pouquiñas vacas. De
tanto ir ao mesmo sitio, a herba estaba roída e as vacas esfameadas. Ir facer de contrapeso no canizo da grade
para arar e canizar as terras, sementar
millo... Recordo a escola, cando miña
nai me levou por primeira vez. Recordo cando ía con meu pai e lle axudaba
coa carteiría: ía tres veces a semana
polas cartas. Cando no verán non había escola e ía coa carteira das cartas
lembro que me tiraba debaixo dunha
viña, facía trampas para as rulas, ía
xogando polo camiño... Salvo cando
viña algunha paga de viúva -que daquela viñan en efectivo- entón aquela
señora que levaba a distribución do
correo dicíame: “Ahora derechito a
casa”. Logo relevoume un irmán nesa
encomenda, eu seguín a facer todos
os traballos do campo (Estercar, trollar, sachar...) menos as cousas da
viña (poda, atar as viñas, etc.), cando
máis vendimar.
Os xoguetes, daquela, faciámolos
nós mesmos. Tiñan dúas vantaxes,
unha que como os facíamos nós, coidabámolos. Logo tamén nos habituabamos a manexar ferramentas. Desde
novos sabíamos usar o serrón, a trencha, o xabreiro...
Que lembranzas gardas da escola?
A escola primaria, era como as
que hoxe chaman unitarias, con
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unha mestra que cando enfermaba
non viña ninguén no sitio, e os nenos, a maioría -non no noso caso- ían
á escola só cando chovía, porque cando non, tiñan que ir traballar. Houbo
un tempo que nos militarizaron na
escola. Cada rapaz tiña que levar un
fusil, pero un fusil de madeira. Meu
pai como era carpinteiro fíxome un
precioso. E facíase incluso instrución, cando eran mestres varóns.
Pero esta mestra, Ana Castro, de instrución nada, pero os fusiles estaban
alí diante da escola. Aínda estando
no colexio de primaria.
Empecei os estudos de comercio
por correspondencia. Por que na escola non se podía aprender moito,
un pouco de xeografía, un pouco de
historia... que como dicía Valenzuela
era unha rolda de batallas, perdidas
as de fóra e gañadas as de dentro...
Todo iso non servía para nada. Nós
eramos sete irmáns. Meu pai doume
todo tipo de facilidades, mesmo cando tiña que facer exames dicíame,
queda na casa, non veñas á leira. Eu
vira o anuncio no Faro de Vigo, meu
pai recibía ese xornal xa nos tempos
da guerra, logo houbo máis veciños
que o recibían: eu levei unha gran decepción ao comprobar que no deles
poñía o mesmo que no de meu pai,
eu pensaba que se facían en exclusividade para cada lector.
Total, con 16 anos comecei a traballar -asalariado- o 15 de maio de
1945.
E como vivía un labrego daquela con 7 fillos?
Non era como Balbino, pois era
terra de seu, aínda que non moita. Entón había que rotar as terras, pero era
unha agricultura moi atrasada, as sementes ían dexenerando, os abonos
eran de esterco e pouco máis, os “minerales” custaban moito. Aparte non
había orientación ningunha do que
producir e do que botar. Traían fertilizantes en sacos e ao mellor botaban
nunha terra que non precisaba o que
estes traían, o terreo hai que analizalo
para ver que necesidades ten... Ninguén miraba nada diso.

Era a terra o medio do que viviades?
Incluso vendendo o que era necesario. Eu teño un conto dun rapaz que
lle leva a catro quilómetros de distancia un litro de leite a un señor que era
inspector das vías de tren, daquela
liña de Zamora á Coruña. E ese neno
era eu moitos anos. Un día -aparece
en “Xente no rodicio”- esfachica a botella no chan e di: “que miseria é esta”
e non chega o leite ao destino. Vender
un litro de leite dunha das dúas vacas
esfameadas que había, cando na casa
facía falla ese leite para os rapaces, ou
para facer manteiga. Tamén se vendía
parte dos ovos. O campesiño, daquela, vendía o que precisaba, non só os
excedentes. Porque ao médico había
que pagarlle, calquera problema, tiña
que saír daqueles cartos pois non había outros ingresos. Eu desde os sete
ou oito anos andaba ao cornello polas
leiras, xuntabamos uns poucos e humedeciámolos para que pesaran máis
e logo vendiámolos na feira de Bandeira. Daquela iso era así, eu coñecín
rapaces que andaban descalzos polo
monte, nós non, pero coñecín pobreza estrema, miseria.
Que comías un día normal?
Como se sobrevivía así?
O almorzo era caldo, con pan de
broa. O xantar era caldo outra vez, e
se a caso un anaquiño de touciño...
Eu teño falado da gramática da fame.
Meus pais calculaban tales feitas tocan tantos ferrados de sementar, ta,
ta, ta... Iso con bo tempo, sen que
sexa óptima a colleita da tanto, ese

A entrevista -da que hoxe reproducimos a
primeira parte- foi desenvolvida en distintas
xornadas e en diferentes lugares como é o caso
da foto que reproducimos na illa de Gres (Vila de
Cruces)
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Marga Do Val e Xosé Neira Vilas consultando
documentación do arquivo que conserva na sede
da súa fundación en Gres
Embaixo, asistentes ao xantar co gallo do I
Congreso da Emigración Galega celebrado en Bos
Aires en 1956 no que Neira Vilas tivo un papel
relevante na súa organización. Este mozo labrego
de Gres chega a unha grande cidade na que
descobre Galiza, e toma contacto co máis egrexio
da súa intelectualidade

8 terra e tempo
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tanto da para tantas coceduras durante oito días en cincuenta e dúas
semanas -cocían cada oito días- e isto
dá para darnos o pan racionado. E tan
ben levaban a administración que ningún de nós se tuberculizou nin nada, a
pesares de que houbo moita tuberculose pola zona. A roupa era remendada. Os zocos servían para camiñar por
corredoiras de lama. No inverno pasábamos frío por iso queríamos estar
ao pé do lume sempre porque ao vir
para o cuarto coa humidade e as sabanas frías era moi desagradable. Entón
esa era a infancia e con todo eramos
todos os rapaces moi vitais entón.
Xogabamos moito, iamos ás romarías, iamos coller foguetes para facer
cometas, camiñabamos dez ou doce
quilómetros sen problema ningún.
Poñiamos trampas aos coellos, pescabamos, cruzabamos o río, eramos moi
vitais porque non tiñamos conciencia
da pobreza na que estabamos, non
coñeciamos outra cousa. Claro que
viamos os señores que viñan da vila,

mesmo os choferes que viñan buscar
cousas, que estaban mellor mantidos,
pero non tiñamos unha noción moi
clara de que había un mundo mellor.
Con todo eu lía moito.
Que recordas ler daquela?
Cando meu pai foi a Bos Aires
trouxo uns libros. Trouxera un almanaque, un dicionario de español, unha
revista e trouxera -sobre todo- El Conde de Montecristo de Dumas que lin
un montón de veces. Para min foi un
descubrimento ver que aquelo que era
palabra podía levarse a signos. Aínda
que atopaba que escribíamos nun idioma e falabamos noutro. Eu escribía
cun garabullo no chan, coa aguilloada das vacas na tona dos ameneiros,
poder converter a palabra en signos.
Lía canto había, tanto é así que cando
estaba de carteiro, chegaban catálogos
e eu comecei a pedir -sen que meus
pais souberan- libros contra reembolso a Barcelona. Ese era o meu grande
desexo: ter libros. Quizais unha das
razóns polas que creamos esta biblioteca nesta aldea foi precisamente para
compensar a carencia que tivemos
tanto Anisia, alá no monte en Ciego
de Ávila, como eu aquí en Gres. Pero
eu non dicía nada e íaos agachando
nas ripas do tellado e un día meu pai
descubriunos e dixo: “Pero que é iso?”
Entón eu respondinlle que os pagara
eu, que non pedira nada a ninguén...
Entón díxome que podía seguir “pero
con moderación”. Na escola a mestra,
ao único ao que prestaba libros era
a min, saían os outros e dícía: “Ven
aquí, ¿que te gusta de esto?” Eran historias de santos... pero eu lía todo.
Que vivencias tes da guerra?
Eu era moi pequeniño. Recordo
que alguén chegou e fixo unha especie de anuncio: “Señores empezou
a guerra”. Mais como nós tiñamos a
cartería cada tanto viña un telegrama
dando a noticia dun morto. Un día
chegou un telegrama a nome de “familiares del soldado Victoriano” e ese
era o fillo da miña mestra. Só cando
o veu xa comezou a chorar e total ao
fin non era porque morrera. Creo que
era del mesmo. Aqueles homes que
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levaran do agro para a fronte, para
combate por unha cousa que non sabían que era, dicíanlle tira para alí e
disparaban. Como cando ían a misa e
escoitaban ao cura falando contra os
comunistas e os masóns e non se sabía moi ben de que estaba a falar.
Logo houbo ameazas. Chegou un
anónimo pedíndolle cartos a meu
pai. Meu pai foi esperar coa escopeta
no sitio onde lle dicían que tiña que
deixar os cartos e non apareceu ninguén. El non entregara a escopeta na
requisa, gardáraa no medio da palla
e eu un día tropecei con ela. E outra
vez metendo a man nunha barrica
de millo atopei unha pistola de meu
avó. Non é que quixeran facer nada
con ela, pero era unha cousa deles e
non querían entregala. Mais para nós
a guerra era que non había romaría,
non había foguetes, non había música
nin gaiteiros.
E a igrexa e a figura do cura,
que presenza tiñan na infancia?
Tiñamos que confesar unha vez
ao ano. Dicían que se tiñas un pecado
non podías comungar e eu xa estaba
na fila e acordeime e dixen: “Esquecín
un pecado”. Volvín confesar e conteille: “Pegueille a miña irmá”. Díxome
que me absolvía e volvín á fila e comunguei. Cando eu descubrín a escritura, nun anaco dun mapa que trouxera meu pai escribín toda a lista de pecados, entón eu puña de primeiro “He
dicho mecagoendios” - aínda que non
estaba seguro de telo dito, pero por se
acaso- e meus pais que se chego dicilo
danme unha tunda tremenda, visto
escrito así ríronse a cachón.
E despois, con dezaseis anos,
comezaches a traballar?
Si nun serradoiro preto de aquí,
nas oficinas. Cubicando madeiras, eu
aprendín tal habilidade que sumaba
até dúas columnas xuntas. Ás veces
acompañaba os camións a Santiago
e a Pontecesures. Eu non atoparía na
aldea, nin en toda a comarca un traballo de oficina como non fora nese
serradoiro que tiña a trescentos metros. Mais tamén o serradoiro non podía atopar un rapaz en toda a comarca

que puidera levar a contabilidade, cubicar madeira e facer todo ese traballo. Era unha relación case inevitable.
E alí estiven catro anos. E eu era un
privilexiado na aldea porque tiña un
salario que era maior que o dun mestre, 600 pesetas ao mes, as horas extras a 20 pesetas.
E como levabas a cuestión do
idioma? Cal foi o teu xeito de enfrontar a existencia dunha lingua
propia e outra que era a que había
que empregar no comercio e no
ensino?
Eu adherinme ao idioma galego
desde sempre. Sen saber que ía ser
escritor. Eu desde os nove anos escribía versos e contos, pero non pensei
que me ía dedicar a isto. Pero facíao
en galego e mesmo fun castigado porque cando tiña nove anos había dúas
filas de pupitres, para nenos, para nenas, e no fondo había outro para os
faladores, fora nena ou neno. Un día
estaba falando un compañeiro comigo e a mestra pensara que fora eu e
mandoume para o pupitre do fondo,
e eu escribín unha nota: “Alfredo,
parece mentira que me castigaran a
min por falar ti e non dixeches nada”.
Tireilla nunha boliña e interceptouna
a mestra, leuna e dixo: “Y encima en
gallego” .
Pero tiñas conciencia da existencia dun conflito lingüístico?
Non, era espontáneo, eu sabía que
era a miña fala, a de meus pais, meus
avós; e a da escola era outra. A mestra
na escola deixábanos falar en galego,
pero un día díxonos -porque lle orde-

Asistentes ao I Congreso da Emigración Galega
Embaixo Xosé Neira Vilas intervindo na Illa
de San Simón na homenaxe ás vítimas do
franquismo dedicada ao exilio galego co que el
tomou contacto na Arxentina
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naran a ela- de agora en diante “debeis
hablar en castellano, dentro y fuera
de la escuela”. E nós dixemos, non.
Diante da escola si, pero fóra non. As
nenas que ían camiñando na mesma
dirección que a mestra acompañábana
e falaban con ela. Pero desde que ela
dixo iso, as nenas deixaron de acompañala. As nenas dáballe vergoña falar entre elas en castelán pola aldea
adiante. Se viña un de fóra, admitíase
que se lle falara castelán.
E cando comezan as túas inquietudes culturais?
Eu propóñolle a uns cantos veciños deste lado e do outro do río,
maiores que min case todo, facer un
grupo de teatro. Teatro en idioma
galego. E unha librería de Vigo, Julián Buceta, na rúa Policarpo Sanz en
Vigo, pedíalle libros contrarreembolso, e mandábame, algúns da época
da República. Eu pasaba o papel de
cada un, e de paso adaptábao á fala
da comarca. Se usaba unha palabra
que non se empregaba aquí, eu substituíaa. Aprendía todos os papeis de
memoria, e se o que estaba actuando
comigo non se acordaba íalle dicindo
polo baixiño. Mesmo tiñamos unha
obra da nosa autoría que escribimos
entre dous, Xan de Brandomés. Pero
puxemos obras de Álvaro de las Casas, (Pancho de Rábade); de Ricardo
Frade (O Rei da carballeira e Vaites,
Vaites, unha de Lugrís Freire.
Pedímoslle a casa prestada a un
veciño que a tiña en construción e
deixóunola coa condición de que lla

tellaramos. E así fixemos, os actores
e actrices, subindo as tellas antes de
ensaiar. Despois, como eran veciños,
os do público, tiñamos unha ola de
viño branco e antes de saír a escena,
botabámoslle un grolo para desinhibírmonos.
Ensaiabamos moito, sobre todo
as cómicas, para non rirnos diante do
público, ao cansarnos dela xa a facíamos con máis naturalidade.
Nós cobrabamos a entrada, e cando tiñamos tres ou catro funcións,
traiamos oito ou dez músicos da banda de Cira e facíamos unha foliada
para toda a parroquia. Revertiamos os
beneficios na comunidade.
Outro entretemento do Val do
Ulla é o do entroido, os Xenerais.
E como era o Entroido daquela?
Eu podo falar do que facíamos
nós, que non era saír no día e nada
máis. Nós catro meses antes traballabamos. Eu dedicábame a poñerlle
letra en galego a corridos mexicanos
de Jorge Negrete: “Somos todos uns
bos malladores...” Todo con música
de corrido e algún bolero. E preparamos os saltos tamén. Os saltos son
que os xenerais que van coa mascarada, cando van cruzar a fronteira para
outra parroquia, se calquera que os
reta lles vence na regueifa en verso,
entón teñen que dar volta. Pero iso
non era frecuente que se dera. Facíase un percorrido dando os vivas aos
veciños, e daban algo ou convidábase
cunha xerra de viño. Ao remate nun
rueiro había unha polémica organizada “siete noches aquí te estaba esperando, por mi estaba lloviendo por
mi caballo nevando...”. Eu preparei
dous altos combinados en versos ben
medidos, e o último mandeino desde
Buenos Aires xa no ano 50. Unha das
vantaxes do illamento é que nós aquí
faciamos teatro en galego, de autores
da República e ninguén se metía con
nós. Se o chegamos facer nunha vila
estaría prohibido.
Entón porque emigras?
Aí está a cuestión. Eu formo parte daquela riada migratoria de despois da Segunda Guerra Mundial.

Entrevista a Xosé Neira Vilas

Para Brasil e Venezuela podía irse
sen requisito ningún. Na Arxentina non, requiríase un permiso de
libre desembarco e unha carta de
chamada, pero era máis interesante
porque estaba mellor economicamente, e eu tiña un primo alí que
me reclamou. Eu fun un máis. Pero
cun matiz: eu emigrei porque quería
estudar. Botaba contas en traballar
polo día e estudar pola noite. Tratei
de conseguir traballo en Santiago e
en Madrid. Pero non atopei. Ocorre
que ademais terminábaseme o prazo
para facer o servizo militar. E daquela non era estar un ano no cuartel.
Eran tres anos, e encima quedar mobilizado sete ou oito anos.
E total, marchei, tiña só praza en
primeira clase no barco ou en avión.
En terceira, que era a miña clase natural, non había sitio. Entón pedín
diñeiro para pagar a pasaxe. Daquela
cotou doce mil pesetas. Logo estiven
dous anos traballando para pagala. Eu
non tiña ningún aforro.
Tiven que embarcar en Cádiz,
con 20 anos, fun en tren até Madrid. Alí estiven cun parente unhas
horas, e logo seguín até Cádiz onde
estiven tres ou catro días. A axencia encambou comigo a sete ou oito
emigrantes máis. Pensou que eu era
un pouco máis listo que eles e fixo
un quilométrico a meu nome. Era
un billete para varias persoas, pero
o titular era eu.
Logo embarquei, efectivamente,
en primeira clase, no Cabo de Buena
Esperanza, da Compañía Ibarra, con
sete pratos a escoller -eu que comía
caldo con touciño- e unha orquestra
de cámara tocando mentres. Mais eu
durante o día baixaba as escaleiras e
ía para terceira para estar cos da miña
clase. Pero mentres tanto puiden ver
como era a frivolidade da burguesía
que viaxaba por pracer, puiden ver
cando o cruce do ecuador a festa estúpida que facían: poñíanlle un ovo
na cabeza e esmagábano, dábanlle un
diploma co nome dun peixe....
E finalmente conseguiches o
obxectivo de estudar.

Si, ao pouco tempo comecei a estudar, primeiro Técnicas Comerciais.
Logo estudei tres anos Acordeón.
Tiña un profesor Italiano que só me
daba pezas do seu país, eu quería
tocar algo brasileiro, e comecei con
bahianos, sambas, e esas cousas. Pero
un día deixeino. E despois fago unha
carreira de literatura por correspondencia, e xa finalmente ingreso na
Carreira de Xornalismo. Cuns programas moi bos: historia do cine, do
xornalismo, técnicas fotográficas,
oratorias,.... e logo as materias específicas: noticiarios, documentais, etc. E
alí estudamos Anisia máis eu.
E cando tiveches conciencia de
ser escritor?
Eu quixen escribir desde os 9
anos. Recordo que facía uns versos lamentando a ausencia de Ponteledesma, cando eu non me pensaba marchar nin nada. Eu supoño que por influencia libresca. Pero cando chego a
Buenos Aires empezo a publicar. Pero
eu primeiro tiña que gañar a vida, se-

Xosé Neira Vilas e Anisia Miranda forxaron unha
alianza no persoal, cultural e no activismo político
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gundo tiña que estudar, terceiro acababa de descubrir Galiza a través dos
galeguistas e converterme nun activista nacionalista. E todo tiña que facelo
ao mesmo tempo.
Como naceu o activista nacionalista?
O primeiro que fago, na biblioteca do Centro Galego, que tiña un director nacionalista de Betanzos, Luís
Ares, e alí comezamos a tomar conciencia das cousas políticas e patrióticas un grupo de rapaces e creamos as
Mocidades Galeguistas. O 28 de agosto do ano 53 fundamos as Mocidades
Galeguistas. Alí estaba Alonso Ríos
que nos dou un discurso magnífico,
Rodolfo Prada e outros dirixentes. E
nós nacemos como a rama xuvenil da
Irmandade Galega, que viña sendo o
Partido Galeguista no exilio. Pois nun
país estranxeiro non estaba permitido
ter un partido propiamente dito. Pero
como tal rama xuvenil estabamos
moito máis radicalizados que os maiores. Un día Suárez Picallo díxonos:
“Bueno, nós non somos tan radicales
coma vós, pero se aos vinte anos non
estades máis alá, cando ides estar” e
deixounos facer.
Quen erades os membros daquelas Mocidades?
Eramos Antón Moreda, Celestino
Conles, Adelina González Val, Pilar
Xeremías, Antón Santamarina Delgado. Eu fun o primeiro Secretario
Xeral, creamos o periódico “Adiante”,
creamos a Galeuzca xove, unímonos a
grupos cataláns e vascos, tiñamos festivais conxuntos... Chamabámoslle
festivais pero facíanse intervencións,
un de nós, case sempre me tocaba a
min, falabamos dos dereitos nacionais de Galiza, do seu idioma, da súa
historia... E logo viñan grupos folclóricos e logo viñan os cataláns e facían
o mesmo, e logo os vascos.
Que lembras de Antón Moreda
que logo terá un papel importante
na reactivación do nacionalismo
no interior?
Era un rapaz que vivía coa nai en
San Miguel de Reinante, o pai estaba
en Cuba. E emigrou por emigrar, non

tiña maiores problemas, vivía ben coa
nai. Pero aquí chegou. Eu levábame
moi ben con el. El estaba na nosa comisión de cultura. Tiñamos que facer
os folletos das actividades conxuntas
en galego, vasco e catalán, e imprimíaos un amigo meu que era anarquista e el axudábame. Moreda estivera cun tío, en Campana, nas aforas
de Buenos Aires. El era algo introvertido e quizais mesmo inmaduro pero
fíxose galeguista convencido.
Lembro difundir con el follas
voandeiras na avenida de Maio. A
denuncia que fixemos diante da
UNESCO sobre a persecución da lingua galega, imprimimos en castelán
20.000 exemplares que repartimos
entre a xente. El participaba niso e
logo leveino tamén co grupo de Teatro de Ricardo Flores. E un día decidiu
volver. Tiña a nai aquí soa. Entón foi a
nosa casa a véspera, levou uns cantos
libros que editaramos e dixo: “Voume
porque chamei a miña nai e lle dixen
que ía, senón non me ía”. E logo
souben que cando chegou aquí estivo
co Consello da Mocidade, sei que tivo
moitos contratempos e problemas, e
un día trastornouse. Eu non creo que
fose pola situación política que viviu,
é certo que tivo desencontros cos
compañeiros pero outros moitos tamén sufriron isto. El tiña que ter algo
psíquico anterior que o levou a acabar
trastornado. Mais, o feito é que dalgún xeito daquel Consello da Mocidade xurdiu a UPG e dalgunha maneira
aquilo que estabamos facendo alá,
algunhas ideas daquel galeguismo,
daquel nacionalismo, chegaron tamén
de América a través del. Como unha
especie de mensaxeiro noso.
Como se concretaban esas
ideas? Que actividades levabades
a cabo?
Tiñamos nas oito principais sociedades galegas unha pizarra para anunciar as nosas actividades. Nós eramos
xente de rúa, de protesta. Puñan un
personaxe galego ridiculizado que era
“Cándida” e nós fomos dúas veces a
protestar diante do cine e tiveron
que retirala de cartel. Fomos tamén
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a protestar por un sainete de Roberto
Bacareza que denigraba aos galegos e
tamén o sacaron de cartel. E protestamos diante da emisora de Radio onde
estaba Pepe Iglesias “El Zorro” que facía personaxes variados, mais había
un que era un tipo que chamaba a noiva e era zafio, ignorante, e nós protestamos. E así é que suavizaron a personaxe e un día soubemos dunha cousa
moi curiosa. E foi que ese programa
anunciaba unha marca de aceite, e o
95 % dos almaceneiros, que tiñan tenda de ultramarinos, eran galegos. E
sen poñerse de acordo entre eles, espontaneamente deixaron de coller ese
aceite. Sen ter conciencia política de
nada. Total que tiveron que suprimir
o programa de Pepe Iglesias e o xefe
de vendas da radio foi darlle unha satisfacción a centos destes bodegueiros
galegos. Pepe Iglesias marchou de Arxentina, veuse para Madrid, aquí seguiu cos personaxes burlándose dos
galegos e aquí ninguén protestou.
Lémbranos o libro de “Chistes
de Galegos” e a leada que houbo.
Si, porque o problema non é que
se rían cos galegos e dos galegos,
senón dos estereotipos que fixan.
Samuel Feijoo, un folclorista cubano,
sacaba uns libros que eran “Cuentos
de Gallegos”, “Cuentos de negros”,
etc.... e ninguén se molestou. Porque
aparecían galegos pillos tamén. Nos
de Arxentina os galegos sempre eran
explotados e burlados polos outros.
Eu cheguei dicir en Buenos Aires, a
ver cando teremos un galego que sexa
un grande estafador. E non esa imaxe
dos galegos como criados servís que
lle daban a chave da casa e confiaban
neles totalmente.
Nos contos populares cubanos e
nas coplas que tratan de galegos, tratan de galegos pillos e pillados. E ninguén se molesta por iso.
E as mulleres tamén traballaban e participaban nestas actividades?
Aí non había machismo de ningún tipo. Pilar Xeremías estaba na
Comisión de Cultura. Adelina González Doval daba aulas de galego. Moi

respectadas e queridas, compañeiras,
andabamos todos xuntos. Mesmo
nos actos lúdicos. Lembro unha vez
que nos mandaron á Comisaría por
cantar en galego. Os actos patrióticos eran moi serios, pero nós eramos
mozos e queriamos divertirnos algo
tamén. Tiña un amigo italiano que
posuía nas aforas de Buenos Aires
unha finca e prestóunola. Fomos un
domingo, collemos o autobús e case o
enchemos. E cando viñemos de volta

Enriba Neira Vilas intervindo no Congreso da
Emigración, sentados Lois Tobio, Alonso Ríos
e Puente. Embaixo Xosé Neira Vilas durante a
entrevista

xullo 2010-xuño 2011 terra e tempo

13

Entrevista a Xosé Neira Vilas

Xosé Neira Vilas como conferenciante para os
nenos aos que presta unha especial atención na
súa obra e no seu activismo cultural

14 terra e tempo

xullo 2010-xuño 2011

entrou un militar, e ao vernos cantar
díxonos que era un medio público
e que debiamos calar. Como non lle
fixemos caso mandou parar o Autobús e levounos a Comisaría de Caseros. O Comisario non sabía que facer
con nós: Acusados de cantar. Primeiro fichounos: “Nombre?:” “-Xosé Neira Vilas”, “nacionalidad?” “-Gallego”, e
anotounos como galegos, mesmo aos
arxentinos que viñan con nós. Pero
ao rematar, como non sabía que facer
con nós díxonos: “Miren, mientras
dure la provincia de Buenos Aires, se
me van calladitos, ahora en cuanto
crucen la Avenida del General Paz,
entonces hagan lo que quieran que ya
no es de mi jurisdicción”. E así fixemos. E o militar seguía. E aínda quedaba unha hora de viaxe.
Foi grande a importancia que
tivo a denuncia diante da UNESCO.
Non vos sentiades un pouco no
absurdo mobilizándovos por unha
terra que estaba a miles de quilómetros e que non sabía de vós?
Defendendo unha lingua, a galega,
nunha cidade como Buenos Aires?
Nós estabamos tan imbuídos da
identidade galega, e o idioma reflectía unha identidade moi aguda, moi
íntima. Nós fixeramos xa círculos de
estudo semanal do “Sempre en Galiza” capítulo a capítulo. Tiñamos un
orientador que nos axudaba, Bieito
Cupeiro. Tiñamos unha conciencia
galega moi acentuada. Viñamos descubrir Galiza alí. E moitos Arxentinos
descubriran Galiza tamén con nós. Os
arxentinos é certo que algúns tiñan

ese vencello cos seus devanceiros galegos como unha evasión. A vida porteña é moi cosmopolita, entón volcábanse aquí, buscaban unha raíz. Non
era por exotismo. Había un atractivo
cara a busca dunha patria anterior
-como dicía González Carballo- unha
patria que nunca viran, algo que
atrae sempre. E non só repartimos a
denuncia diante da UNESCO, senón
tamén o artigo de Francisco Luís Bernárdez, “El idioma prohibido”.
Luís Bernárdez era un poeta arxentino que ten un libro precioso: “La
ciudad sin Laura” e logo el ten libros
sobre o galego medieval e outras cousas. Tivo contacto coa xeración “Nós”,
eu trateino, estivemos dúas ou tres
veces os das Mocidades con el.
Ese artigo tamén o publicamos e
repartimos. Pero ese xa non lle molestou a Fraga, que estaba na Delegación
Española na UNESCO na reunión de
Montevideo. Cando puidemos colar
na Comisión Lingüística o folleto de
Denuncia, Fraga molestouse moito.
Dixo que aquí non había ningún idioma prohibido.
Nesta acción, quen estaba en
Montevideo, por que aí precisabades alguén alí, con quen vos relacionabades nese país?
Si, con Tobío, Meilán, e aquela
xente. Xervasio Vázquez, un moi bo
tenor celanovés, quen cantaba cancións galegas, eu escribinche a letra.
Quería que lle fixera unha ópera e
díxenlle que non. Montevideo era
unha especie de sucursal de Buenos
Aires desde o punto de vista político e
cultural. Aínda que non me gusta dicir sucursal pois estaba ao noso par, o
que pasa é que Buenos Aires era máis
grande e tiña máis peso. Mais non
que foran subsidiarios nosos.
Outra das actuacións máis relevantes dos galeguistas foi o Congreso da Emigración, que lembras?
O Consello de Galiza, nos comezos
do ano 56, nomeounos para organizalo. Eu estaba de secretario da comisión. Aínda que non era secretario oficialmente, que era Francisco Regueira,
que non sabía escribir a máquina. Era
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un velliño e eu era pro-secretario. Aínda que na práctica tiven que facer eu
ese labor. Entón a min molestoume
e así o dixen, o feito de que non se
invitara ao grupo intelectual. Porque
encargáronlle a Leopoldo Novoa -que
estaba en Montevideo- o cartel, aquel
que inzou todas as rúas de Buenos Aires. Estando alí Seoane. Non era por
Leopoldo co que se levaban moi ben,
quen colabora en “Galicia Emigrante”
de Seoane. Mais si cos galeguistas
históricos que non contaran con eles.
Porque lle foron pedir a Lois Tobío o
regulamento do congreso, cando había alí xuristas que podían facelo.
Mais que había no fondo disto?
Tamén había problemas persoais,
mais sobre todo eu coido que pecaban
dun anticomunismo feroz. Dicían que
Seoane, Dieste, etc. eran comunistas.
Non me consta que estiveran organizados. Tiñan si na súa obra unha
inspiración marxista. Mais ao fin
ían a outro lado e total topaban cun
Lois Tobío que tamén era marxista.
Leopoldo Novoa tamén. O único que
facían era molestar aos de preto. Eu
era a ponte, con frecuencia, entre uns
e outros. Era a ponte entre os galeguistas clásicos (Abraira, Prada, Puente....) e os intelectuais.
Lois Tobío comentoume que
vós os dous tivestes un papel conciliador fundamental para que o
congreso fose adiante
El moito máis veterano que min,
moito mundo andado, pero si é certo.
Facíamos de compoñedores, e dalgunha maneira Canabal tamén. Canabal
era director do Banco de Galicia, da
empresa papeleira maior de Uruguai,
un cabaleiro educadísimo, dounos
50.000 pesos para o congreso, era un
home moi fino.
E como foi o papel de Ramón
de Valenzuela no congreso?
El participou cun relatorio sobre
o teatro. Hai que dicir que as cousas
foron calmándose ao ver que os que
tiñan receos por comunistas actuaran
de xeito brillante. Comesaña -que tamén era comunista- dera unha conferencia no Teatro Argentino tan excep-

cional que entón xa o acolleron ben.
Igual que con Pepe Velo, era nacionalista, pero de esquerda comunista.
Pero fixo unha clausura do congreso
que se gañou a todo o mundo. Un discurso tan bonito a Rosalía no vestíbulo do Centro Galego que entón xa ían
caendo os receos.
Propoñen a Mesa do Congreso,
presidentes honorarios, mulleres (a
viúva de Bóveda, Virxinia...) e vai
Comesaña pide a palabra e propón a
Manuela Sánchez – a guerrilleira que
canta Lorenzo Varela- e entón xa se
armou, “xa nos meteron aquí unha
comunista”. Pero non podían volverse
atrás e tragaron de mala gaña.
Entón que tiñan en común e
que os separaba?
Os fins eran os mesmos, unha
Galiza libre, que houbera unha democracia, un respecto polo idioma galego
e a nosa historia, dentro dun Estado
Español republicano. Os fins eran os
mesmos pero os camiños eran diferentes. Seoane dixo nunha editorial
de “Galicia Emigrante” que cando na
Galiza se puidera votar, que tiveran en
conta os políticos do futuro que tiñan
que usar o idioma galego.
E como vían os “intelectuais” o
Consello de Galiza?
Non había unha posición en contra nin a favor. Estaba aí. Levábanse
ben con Alonso Ríos, Elpidio -que era
o sogro de Valenzuela, o pai de Marivíentón pois non había tanto problema,
de feito, Seoane tenme falado ben de
Prada. Aquí o provocador era Abraira.
Prada era máis contemporizador. Can-

Anisia, Neira Vilas e Marcos Ana. La Habana,
1963. A implicación política con Galiza de Neira
Vilas, forxada nos primeiros anos de Arxentina,
profundouse coa solidariedade coa loita
antiimperialista no mundo, e concretamente con
Cuba, moito antes da Revolución, con diversas
actividades en Bos Aires que compaxinaban cos
actos a prol de Galiza. Finalmente a súa vida
discorrería entre estas dúas nacións coas que se
sente intimamente vinculado
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Anisia e Neira Vilas nos xardíns da Facultade de
Agronomía. Bos Aires, 1955

16 terra e tempo

xullo 2010-xuño 2011

do Seoane chegou a Arxentina chamouno para que integrara a Comisión
de Cultura do Centro Galego.
Pero era unha cuestión persoal ou
había unha confrontación entre a dialéctica esquerda – dereita, e centralismo-galeguismo.
Non se pode falar en termos esquemáticos dese tipo. Lembro que
chamaban en termos despectivos “os
intelectuais”. Un pouco distanciándose deles. Un día terciou Pita nunha
reunión do Centro Ourensán cando
se referían a eles como intelectuais:
“Intelectuais somos todos desde o
momento en que pensamos algo”.
Chamábanlle intelectuais pola profesión, pintor, poeta, escritor...
E ti no medio, non te incluían
nos intelectuais?
Si, pero eu estaba no medio, sempre insistía en que se chamaran. Foron
unha vez, a unha xuntanza no Centro
Pontevedrés. E logo Abraira aínda se
burlaba deles porque tiveran que vir:
“entraron en fila india...” Non tiveron
que ir, foron porque quixeron. Se lle
mando unha carta para que viñeran.
Eran cousas de matices pero os fins
eran os mesmos: Galiza e República.
Lembraban todos o 17 de agosto, Día
dos Martires. Había tres actos que
xuntaban a todos. O aniversario de
Castelao, o do fusilamento de Bóveda,
o do plebiscito da Autonomía, e algunha vez para o de Pardo de Cela. E así
mesmo esta Comisión lle propuxo a
Seoane facer o libro Castelao pintor e
a Blanco Amor o de Castelao escritor.
E cal era o papel de Blanco
Amor neste contexto.
Blanco Amor era unha cousa aparte. Desde logo cos galeguistas tradicionais non se entendía moi ben.
Nun tempo si. Antes da guerra, antes
de que viñeran os exiliados dáballe
conferencias sobre Rosalía vestido
de smóking e os galeguistas estaban
orgullosos del. Desde logo que estaba na AGUEA (Asociación Galega de
Universitarios, Escritores e Artistas).
Os tradicionais atacaban a súa homosexualidade, case publicamente, e
el burlábase deles. Blanco Amor era

un emigrante, non exiliado, pero que
estaba máis cerca dos exiliados. Eu
levábame ben con el, publicou anuncios sobre a nosa distribuidora “Follas
Novas”, fixo un comentario na radio
sobre o libro de Memorias dun neno
labrego... E os outros tamén me trataron ben, nunca me criticaron que
tiveran relación con eles. Eu era un
pouco o punto intermedio. Para min
era lamentable ese desencontro porque o fin era o mesmo, o ideal galeguista era o mesmo, o antifranquismo
era o mesmo.
Chegaches a Arxentina antes
de que morrera Castelao.
Si pero cando cheguei eu non sabía del. Morreu ao pouco de eu chegar. Souben quen era cando vin unhas
carrozas polas rúas de Buenos Aires
e empecei a preguntar quen fora ese
home. Pero cando cheguei andei a
buscar traballo, a ubicarme... despois,
coas Mocidades Galeguistas xa tiñamos a Castelao nun altar.
E a Suárez Picallo?
A Suárez Picallo si que o tratei
moito. Un tempo en que nos viamos
case todos os días nun bar que había case en fronte á tenda de Abraira. Cando aínda Anisia e eu eramos
noivos. Logo no Centro Lucense. Era
un home vencido pola vida. Dicíame: “Neiriña, Eu estou involucrado
nos sete pecados capitais”... Picallo
tamén estaba marxinado polos galeguistas históricos porque non lle era
totalmente fiel. Trouxérono de Chile
e dixéronlle que lle pagaban a pensión
onde estaba, pero ao final tamén tiveron problemas con el. El tamén no fin
bebía bastante.
Un remate semellante ao de
Alonso Ríos, morto no esquecemento
Alonso Ríos nos últimos anos dicíase que estaba tolo. Alonso Ríos era
un grande soñador. Pero tamén morreu marxinado. Desde que morreu o
seu fillo estaba mal e finalmente suicidouse.
E como decidides o de botar a
andar un proxecto como o de “Follas Novas”?

Entrevista a Xosé Neira Vilas

“Follas Novas” ía ser unha librería
nun local que xa comprara ao lado da
oficina onde traballaba. Eu traballaba
nunha oficina dunha importadora de
madeiras. Levaba a contabilidade e sostiña a cousa nun equilibrio tremendo,
trataba que ao fin de mes houbera cartos para que os que estabamos alí cobrásemos. Total que cando cheguei a Cuba
ao pouco dinme que quebrara. Pero
para ter unha libraría que fose sostible
precisaba ter papelería, revistas, libros
de todo tipo... E eu quería só traballar
cousas galegas. Entón casamos en febreiro do 57, e dixo Anisia -porque non
a poñemos na nosa casa- e así o 15 de
xuño, aniversario da morte de Rosalía,
fundamos a distribuidora na nosa casa.
Hai que dicir que a prensa e televisión
daquela prestáronlle moita atención a
inauguración. Viñeron incluso moitos
estudantes de xornalismo para ver que
era aquelo. Fixéramos unha exposición
de prensa galega en arxentina. E empezamos, con Arturo Cuadrado, recollendo os residuos de libros de Emecé,
Botella al Mar, Editorial Nova e outros.
Logo comezamos a traer libros de Galaxia, de editorial Porto, Bibliofilos Gallegos, libros que se publicaban en Madrid (poemas escollidos de Curros, obra
completa de Rosalía), libros publicados
en Barcelona en castelán sobre Galiza,
libros publicados en Monte Medulio en
París. En Nova Iork, en México, ... Reunir todo iso supón centos de cartas e
coordinacións... Por exemplo os libros
que lle compraba a editorial Porto, do
alcalde de Santiago, pedíame que a
cambio lle mandara libros de medicina.
Fixemos tres grandes exposicións de
libro galego. Ademais de Arxentina, en
Montevideo e Caracas.
O máis bonito do proxecto era que
o que se obtiña de beneficios -nós non
quedabamos con nada- ía para mercar
libros para as sociedades galegas, para
aqueles que non tiñan cartos, e tamén
para que na Biblioteca Nacional Arxentina houbera unha sección de libro
galego.
E como foi acollido ese proxecto polos diferentes sectores do galeguismo pratense?

Fomos mimados por todos, viñan
por alí Pita Romero, Dieste, Seoane
anunciábanos en Galicia Emigrante.
Dicía Ricardo Palmás que era a última
grande iniciativa cultural dos galegos
da emigración. O mellor era a relación
que tiñamos coa xente. Había moitos
galegos que nos dicían, canto libro
galego que saia mándamo. Lembro a
Antón Represas, que era de Silleda,
compraba todo. Sobre todo as tertulias que facíamos todos os sábados.
Tiñamos uns ateneos, liamos un poema, un conto, falábamos de economía
e política. Mozos e mozas galegos e
arxentinos. Viña Emilio Pita, Laxeiro,
Marcos de Abeledo, José Ruibal, José
Conde.... Foi un lugar de debates moi
interesante. Un día, o 10 de outubro
de 1959, propúxenlle aos arxentinos:
“Por que non creades unha Asociación Arxentina de Fillos de Galegos?”.
Dinlles un proxecto de estatutos e un
libro de actas. E empezaron Ricardo
Palmás, Conles, Perfecto López Romero, Carlos Abraira, Pérez Prado... n

Anisia, Otero Pedrayo e Neira Vilas. Bos Aires,
1959
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A política agroforestal
e os incendios na Galiza
Unha achega crítica sobre a situación actual
do monte galego
O nacionalismo galego tiña claro que a política
contra incendios na Galiza non se podía contemplar,
de maneira exclusiva, como un conxunto de accións
dirixidas a mellorar a extinción. Quen fixese isto
malgastaría cantidades inxentes de diñeiro público
e fracasaría nos obxectivos de reducir o número de
incendios e a superficie queimada a medio prazo,
co perigo de se converter nun problema crónico a
longo prazo de difícil e custosa solución. Porén, esa
era a situación e a política que practicou na Galiza o
Goberno do PP, desde 1990 até o verán de 2005 (e que
agora volve a recuperar), cuns pésimos resultados.
Cando, en 2005, o BNG tomou as

rendas da Consellaría de Medio Rural,
integrou nela a Dirección Xeral de
Montes co obxecto de unificar a Política Agraria Galega (agrícola, gandeira
e forestal) e contemplar cunha perspectiva global de país (política, económica e social) o problema dos incendios forestais, é dicir, non só como un
problema exclusivo do sector forestal
galego. Naquela altura, a media de incendios superaba os 10.000 anuais e
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representaba 54% de todo o Estado,
mentres a media de superficie forestal
queimada superaba as 32.000 Ha, 25%
da estatal. Galiza era, con diferenza, a
Comunidade cos índices máis negativos en materia de defensa contra incendios de todo o Estado e da Unión
Europea, coa excepción de Portugal,e
a tendencia era a empeorar.
O feito de se produciren incendios, algúns con extensións superiores ás 500 ha, pode ser “normal”,
tendo en conta as condicións climatolóxicas que, no verán, son adversas
en canto á temperatura, humidade e
vento, sobre todo na costa. Tampouco
o feito de se produciren accidentes
graves e dramáticos, teñen que ser
imputábeis a unha mala xestión do
servizo; poden ocorrer cando se dan
un cúmulo de circunstancias adversas
como o cambio súbito na dirección
do vento e o despiste ou pánico dos
propios implicados, aínda que pode
haber unha neglixencia nos responsábeis directos da dirección da extinción ou da xefatura da brigada. Neste
caso, a solicitude dunha investigación
é o correcto, mais penso que debemos
absternos de actitudes demagóxicas
e, menos aínda, de responsabilizar
directamente a Dirección Xeral ou a
Consellaría das mortes, a pesar de que
esa foi a actitude e comportamento,
cínico e irresponsábel, do PP na vaga
de lumes do 2006.
O enfoque do BNG dentro do
Goberno galego en 2005 na
política contra incendios
1. A situación do medio rural galego
e as causas dos incendios forestais
O mantemento, nos últimos once
anos, dunha media de dez mil incen-
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dios anuais e máis de 32.200 ha de
superficie queimada, cunha tendencia
á alza nos últimos tres anos, revelaba
a existencia no medio rural de problemas estruturais graves aos que non
se lle estivo a dar unha resposta adecuada.
Pensouse que cun bo dispositivo
de extinción as cousas terían que mellorar e, efectivamente, logrouse que
a maioría dos incendios non superasen a superficie de unha hectárea.
Mais nin se logrou unha redución do
número de lumes, nin da superficie
queimada, máis ben ao contrario. A
conclusión é que o dispositivo só funcionaba cando hai incendios porque
está deseñado para combater os efectos do lume, mais non as causas que
o producen.
Todos os estudos realizados nos
últimos anos revelaban unha situación
de cambio en amplas zonas do medio
rural galego marcada por dous factores
determinantes: despoboamento e avellentamento. A estes factores hai que
engadir a dispersión da poboación en
preto de 30 mil núcleos.
O despoboamento provocou o
abandono masivo de terras cultivadas en moitas zonas do interior da
Galiza. Tamén é certo que este factor se veu agravado polo cambio nos
sistemas de explotación por mor dos
procesos de modernización. Por outra
parte, o avellentamento poboacional
agrava as consecuencias de prácticas
tradicionais agroforestais moi estendidas, como son as queimas de restos
ou de mato na actualidade realizadas,
moitas delas de maneira neglixente
ou coa intención de limpar para ver os
lindes. As queimas foron unha práctica de sempre na sociedade agraria
galega, igual que no resto do planeta,
que non tiñan maiores efectos negativos sobre o medio cando se trataba
de prácticas agrícolas normalizadas
en terras cultivadas. Naquela altura, o
mato chegaba até as casas de moitos
núcleos rurais e a súa eliminación mediante a queima incontrolada xeraba
unha gran cantidade dos lumes que se
producían no noso país.

Unha proba da práctica xeneralizada das queimas na Galiza son os
das queimas comunicadas e autorizadas no ano 2005, máis de 270.000, e
unhas 390.000 na actualidade. Das
comunicadas e autorizadas, unha parte significativa non se realizaba coas
condicións de seguridade adecuadas.
Se a esta situación de abandono
xeneralizado do medio rural engadimos unha política de forestación de
terras agrarias realizada sen contar
cunha adecuada organización e planificación do territorio, xunto á permanencia de graves conflitos entre a
gandaría extensiva e os propietarios
dos montes, e outros problemas de
deslindes e clasificación de montes
veciñais en mancomún, temos xa un
cadro bastante aproximado para a
diagnose dos problemas estruturais
que padece o medio rural e que están na base da maioría dos incendios
forestais que se producen na Galiza.

Alberte Branco Casal
Profesor no Instituto de Ensino
Secundario “Xesús Taboada Chivite”
de Verín. Director Xeral de Montes da
Consellaría de Medio Rural entre 2005
e 2009

2. Nova Política Forestal. Vixilancia,
prevención e actuación sobre as causas.
Como acabamos de ver, o camiño
para limitar e reducir de maneira significativa o número de incendios non
ía vir da man do incremento dos medios de extinción. Certo é que necesitabamos un sistema áxil e operativo,
con capacidade para intervir naqueles
lumes que se produzan de maneira
inevitábel. Mais os esforzos no futuro
inmediato deberían ir na dirección de
atacar as causas e no desenvolvemento dunha política preventiva con implicación do conxunto da sociedade.
xullo 2010-xuño 2011 terra e tempo
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Concellos

Parroquias

Entidades de
poboación

315

3.797

29.998

Un dos primeiros cambios no
enfoque deste grave problema que
afecta o conxunto da sociedade foi o
de integrar na Consellaría do Medio
Rural os sectores agrícola, gandeiro
e forestal, o que permite ter unha visión global e integrada dos problemas
que afectan o medio rural. Xa vimos
anteriormente que hai unha relación

Índice de avellentamento da poboación

Evolución poboación activa sector primario
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entre os distintos sectores á hora de
determinar as causas de moitos dos
lumes que se producen. Os lumes no
noso tempo non son estritamente forestais. Independentemente da súa
orixe, o lume propágase polo monte e
pasa, en moitas ocasións, a través da
interface urbano-forestal aos núcleos
rurais e zonas periurbanas, ameazando directamente a poboación.
Por esta razón, a Dirección Xeral
de Montes, dentro do marco de actuación deseñado pola Consellaría do Medio Rural, elaborou e levou a cabo un
Plan de Xestión para o monte apoiado
nas seguintes liñas de actuación e executando as correspondentes medidas:
I. Reforma do sistema de extinción
avanzando na formación, cualificación e optimización dos seus medios
humanos e materiais:
• Estabelecemento dun Mando Único
do que dependen todos os efectivos
implicados na loita contra incendios.
• Elaborouse un novo Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios
(PLADIGA) con novos protocolos e
medidas de resposta máis eficaces.
• Mellora das condicións laborais do
persoal do SPDCIF. Adquisición dun
novo Equipo de Protección Individual para todo o persoal acorde cos
requisitos máis exixentes en materia
de seguridade. Dotación de medios
de vixilancia avanzados para a Gardaría Forestal.
• Innovación tecnolóxica da rede de
vixilancia e detección. Creación do
sistema informático XEOCODE de
control e información central e de
comunicación interna en liña. Xestión informatizada e integrada de
todas as actividades da subdirección de incendios.
• Dotación a todas as brigadas e vehículos de sistema de localización
GPS. Dotación dos vehículos motobomba de navigadores para acceder
con maior celeridade aos puntos
de emerxencia. Posta en funcionamento de dous vehículos de Mando
Avanzado equipados con alta tecnoloxía para vixilancia nocturna e
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seguimento in situ de incendios de
alto risco.
Mellora do sistema de telecomunicación dos Centros de Coordinación.
Reorganización dos Distritos Forestais. Informatización de servizos.
Ampliación e mellora dos puntos
de auga en todo o país. Máis de 150
actuacións en mellora ou creación
de novos puntos de auga.
Reorganización de todo o sistema
de medios humanos do SPDCIF coa
creación de 3 brigadas helitransportadas de alta cualificación, eliminación das máis de 300 brigadas dos
concellos (que operaban no verán
facendo actuacións mixtas ás ordes do seu alcalde e da Xunta cun
confuso sistema de control) e cun
perfil de alto risco laboral. Como alternativa, créase a empresa pública
SEAGA co obxecto de centralizar
a selección do persoal especial do
verán e elevar a súa competencia
profesional.
Persecución do delito incendiario
con todos os medios legais ao alcance do Goberno galego. Incrementouse en máis de 300% o número de
detencións e mellorouse a dotación
e organización das Brigadas de Investigación de Incendios Forestais
(BIIF).
Activación do despegue automático
dun medio aéreo nas zonas de alto
risco de incendios ou na época de
perigo alto ante unha alarma confirmada.
Preparación e mantemento das brigadas mediante cursos de formación
para todos os seus membros e técnicos en centros de capacitación da
Consellaría de Medio Rural.
Creación de infraestruturas para as
brigadas e melloras de todos os centros de coordinación provinciais e
dos distritos forestais. (Máis de 80
puntos de encontro foron creados
ou mellorados de maneira notábel
e reformáronse todos os puntos de
vixilancia fixa).
Política de transparencia informativa.

II. Desenvolvemento dunha política
de prevención eficaz e tanxíbel:
• Aprobación en cada distrito forestal
dun Plano de Prevención, onde se determinan os obxectivos de zonas de
devasa a realizar polas cuadrillas propias e por convenios cos concellos,
cursos de formación previstos, accesos, balsas e puntos de auga, comunicación social e vixilancia preventiva.
Implantación dun sistema de avaliación de obxectivos coas medidas correctoras.
• Creouse o IRDI (índice de risco de
incendios) con acceso libre a todos
os cidadáns para estaren informados da situación de risco en cada
zona do país.
• Dotación de novos equipamentos
tecnolóxicos ás Brigadas de Investigación de Incendios Forestais (BIIF)
para a vixilancia e investigación de
causas. Plan de coordinación coas
FSE e a Fiscalía, dando excelentes
resultados na diminución de lumes.
• Plan de control e vixilancia de queimas e cortas. Creación do sistema
de comunicación telemática para
facilitar o servizo aos usuarios e
localizar en tempo real a situación
xeográfica das queimas agrícolas e
forestais.
• Plan de aproveitamento de Biomasa
Forestal Residual ligado a proxectos
de desenvolvemento rural. Posta en
marcha do Plan de 80 MW con 10
centrais térmicas destinadas á valorización enerxética da biomasa producida polos nosos montes (podas,
clareos, rareos e restos de cortas).
• Implicación da toda a sociedade na
defensa do monte mediante unha
política informativa e de contacto directo coa poboación do medio rural:
conscienciación da sociedade e compromiso co medio agrario para a integración na política de prevención dos
sectores implicados no monte (concellos, Comunidades de Montes Veciñais, empresas de servizos forestais,
cooperativas...). Creación de máis de
100 Agrupacións de Vixilancia Forestal de carácter voluntario vinculadas
aos propietarios forestais, implicando
xullo 2010-xuño 2011 terra e tempo
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máis de 1.200 persoas, ademais do
Voluntariado do Monte que coordinaba outras 3.000 persoas.
• Plan de actuación en zonas conflitivas: negociación e ordenación
da gandaría extensiva nos montes
veciñais e particulares. Leváronse
a cabo convenios e actuacións concertadas que lograron diminuír e
limitar os incendios ligados a esta
actividade nas catro Provincias.
• Aprobación da Lei de Defensa contra os Incendios Forestais. Ao abeiro desta lei iniciouse unha actuación
para o cumprimento das zonas de
seguridade dos núcleos rurais mediante a apertura de máis de 4.000
expedientes en todo o país e abrindo unha liña de axuda aos concellos
para a roza das fincas abandonadas
no perímetro de protección cun importe de 35.000 euros anuais.
• Os incendios forestais lograron reducirse co goberno do BNG até niveis inéditos na Galiza. A media de
lumes baixou de máis de 10.000
anuais de media (período 19952006) a menos de 2.200 e a superficie queimada de 33.000 ha a menos
de 6.800 ha. O descenso efectivo no
período 2007-2009 foi de máis de
75% no número de lumes e de 80%
en superficie queimada.
III. Planificación e execución dunha
Nova Política Agraria e Forestal.
• Diversificación das especies forestais: levouse a cabo a forestación con
frondosas caducifolias autóctonas
melloradas xeneticamente para in22 terra e tempo
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crementar a rendibilidade económica
dos nosos montes con madeira de
calidade con destino a segunda transformación. Estas especies tamén serven para formar zonas de devasa pola
súa baixa combustibilidade.
Ampliáronse os mercados de venda
de madeira, permitindo a mellora
dos prezos para os seus propietarios.
Reforestáronse as zonas queimadas
en 2005 e 2006 nun tempo récord,
con criterios de racionalidade e diversidade.
Impulsouse a implantación xeneralizada de boas prácticas de silvicultura para mellorar a calidade da
madeira dos nosos bosques.
Constituíuse por vez primeira o Consello Forestal da Galiza, onde se debateron por consenso as principais
medidas e a normativa forestal, ademais de informar periodicamente da
política forestal e contra incendios.
Creouse a MESA DA MADEIRA con
propietarios particulares, comunidades, asociacións, industrias e administración forestal para mellorar
a política de prezos da madeira dos
nosos montes e a produción forestal, ademais de servir de plataforma
de diálogo entre os sectores implicados no monte.
Impulso a proxectos integrais de
desenvolvemento multifuncional
ligados ao monte: silvopastorais,
cogomelos, castaña, creación de
novas industrias de transformación
da madeira con destino a segunda
transformación...
Reforzo do sector da serra como
protagonista principal do tecido
empresarial galego asentado no medio rural.
Creación da figura das Unidades de
Xestión Forestal (UXFOR) como medida para a reorganización da propiedade forestal onde hai máis de
670.000 propietarios con parcelas de
menos de 4000 m2 por propietario.
En marzo de 2009 había 952 declaracións de interese de creación de
UXFOR, 31 solicitudes efectivas e
11 presolicitudes, estando previsto
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A media de lumes
baixou de máis de
10.000 anuais de media
entre xuño e setembro dese mesmo
ano a aprobación de 24 unidades.
Hai que ter en conta que, desde que
se aproba o Decreto das UXFOR en
abril de 2008, en menos dun ano en
42 unidades en fase de solicitude ou
presolicitude, xa se estaban facendo
traballos avanzados de delimitación
e ordenación con axudas da Consellaría de Medio Rural en materia de
valorización forestal multifuncional
e prevención de incendios con investimentos directos da administración
en 2008 por valor de 2,7 Me. Para
2009 estaban previstas unhas actuacións directas de 4 Me.
• Aprobación do Regulamento de
control da produción e comercialización dos materiais forestais de
reprodución (viveiros), ademais de
pór á disposición do sector toda a
investigación realizada polo Instituto de Investigación de Lourizán
sobre identificación do material xenético forestal que levaba 20 anos
arquivada.
• Oferta ao sector forestal dunha ampla gama de axudas:
❙❙ Orde de axudas para frondosas
caducifolias (2009: 1,7 Me)
❙❙ Orde de fomento da forestación de terras non agrícolas
(2009: 4 Me)
❙❙ Orde de axuda para a creación e mellora de empresas
(PEMES e microempresas) de
comercialización de produtos
silvícolas (2008/09: 9 Me)
❙❙ Orde de axuda á silvicultura
en bosques (2009: 5 Me)
❙❙ Orde de programas de valorización integral e multifuncional do monte (2009: 9,1 Me)
• Posta a punto en 2008 do anteproxecto da Lei de Montes da Galiza
acordado con todo o sector forestal e
apoiado con 99% do Consello Forestal
da Galiza. O adianto das eleccións impediu o seu debate parlamentario na
pasada lexislatura. Esta lei, a primeira deste tipo na Galiza, actualizaba e
flexibilizaba a xestión das Comunidades de Montes, estabelecía a obriga
de trituración ou valorización da bio-

masa forestal, poñía límite á segregación da propiedade por debaixo das
15 ha, estabelecía unha nova regulación dos contratos da administración
cos propietarios forestais, creaba un
seguro forestal por incendios, regulaba o gando sen dono e a gandaría
extensiva, estabelecemento dun inventario forestal cada 5 anos, estabelecía a elaboración dunha Estatística
Forestal Anual e a Estratexia Galega
de xestión forestal, ademais doutras
medidas de conservación e defensa
fitosanitaria, xenética forestal, educación, formación e investigación, e
outras medidas máis que sería prolífico explicar aquí.
• Creación do Banco de Terras, dependente da Dirección Xeral de
Infraestruturas, mais elaborado cun
criterio agrario global.

(período 1995-2006)
a menos de 2.200 e a
superficie queimada de
33.000 ha a menos de
6.800 ha

A situación na actualidade.
Goberno do PP (2009-2013)
1. O sistema contra incendios
• A equipa da Dirección Xeral de
Montes é a mesma que había cos
gobernos do PP, caracterizada pola
rutina, a falta de creatividade e iniciativa, demostrada amplamente ao
longo de máis dunha década.
• Aparentemente, o PP seguiu co dispositivo que o BNG montou durante a
pasada lexislatura. Mais producíronse
cambios no sistema de selección do
persoal (propio e de SEAGA), o que
pode derivar en perfís laborais de risco
como ocorría cando existían as brigadas dos concellos.
• Incremento de 40 brigadas máis en
detrimento das medidas preventivas e do investimento en modernización da vixilancia preventiva
centralizada.
• Ausencia de información en materia de incendios forestais, ocultación e baile de cifras na comunicación dalgúns sinistros.
• Diminución alarmante do número
de detidos por incendios.
2. A prevención
• Elimináronse, ou minimizouse até
o ridículo, as axudas para a eliminaxullo 2010-xuño 2011 terra e tempo
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•

•

•

•

ción de mato nos perímetros de seguridade dos núcleos de poboación
rurais de acordo coa Lei de Incendios.
Desde 2008, non se fai este tipo de
roza mediante os convenios cos concellos na maioría das localidades da
Galiza. As axudas previstas e dotadas
orzamentariamente polo bipartito en
2009 foron suspendidas polo Goberno do PP.
Suspendéronse os expedientes sancionadores relacionados coa Lei de
Incendios. Non se expedienta ninguén, e fan caso omiso das denuncias dos particulares.
Elimináronse as Unidades de Xestión Forestal cando podían ter aprobadas nesta altura máis de 50, cun
amplo traballo de conscienciación
sobre a reorganización do espazo
forestal para limitar o minifundio e
a falta de rendibilidade da propiedade forestal.
Extraordinaria ineficacia na xestión
da administración: as brigadas de
prevención que se lle conceden ás
Comunidades de Montes non se
poñen en activo até mediados de
agosto (???) e redúcense de 5 a 2
meses.
Suspenderon e atrasaron o concurso para as centrais de biomasa e
desentendéronse do Plan elaborado
polo BNG.
Eliminaron o voluntariado e a participación social na vixilancia preventiva forestal.

3. A política forestal
• Elimináronse as liñas de axuda postas en marcha polo BNG, deixando
só as axudas para a silvicultura en
bosques na liña tradicional do PP.
A multifuncionalidade e as especies
autóctonas son esquecidas de novo
polo PP.
• Non funcionan, ou fano de maneira
deficiente, os órganos de participación social como a Consello Forestal ou a Mesa da Madeira (na web
aínda aparece na foto o anterior
equipo).
• Deixaron sen efecto o anteproxecto
de Lei de Montes apoiado case por

100% do sector forestal e social da
Galiza.
• O Banco de Terras está no limbo.
Os resultados conseguidos polo
BNG no Goberno galego foi consecuencia de levar a cabo unha política cunha visión global e de país.
Atacáronse os problemas estruturais
do monte e no sector agrario no seu
conxunto, aínda que nunha fase inicial, dialogando co sector forestal e
traballando co maior consenso posíbel, sen faltar á responsabilidade
política que compete a un goberno. Reformouse en profundidade o
Servizo de Incendios, acometendo
cambios estruturais que permitiran
un dispositivo eficaz e eficiente, dotado de mando único e amplamente
coordinado no territorio cos medios
tecnolóxicos adecuados para facer
posíbel unha dirección centralizada.
Só desde a actuación nos planos dunha nova política forestal, unha política seria de prevención e a mellora
tecnolóxica do dispositivo, pode ter
éxito a loita contra os incendios forestais. Se falla calquera destes tres
piares, especialmente a prevención e
unha nova política forestal no sentido descrito neste informe, a medio
–e incluso a curto–- prazo a situación
volverá a unha situación de incendios crónicos como resposta ao abandono do medio rural.
En conclusión, o PP recuperou a
nefasta política forestal que levou
a Galiza á súa maior cota de incendios de todo o Estado, como se pode
comprobar neste informe. Segue
aumentando o dispositivo en cantidade e non en calidade e elimina
todas as liñas de prevención e de
cambio na estrutura do monte galego. Condena ao esquecemento un bo
proxecto de Lei de Montes e prescinde da participación social e da
información transparente co sector
forestal e a cidadanía.
Este modelo, ao non combater as
causas do abandono e a desestruturación do medio rural, levará, de novo,
a curto ou a medio prazo, a situacións
de incendios crónicos na nosa terra n
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A traxectoria do
capitalismo histórico e a
vocación tricontinental
do marxismo

Samir Amin
Economista exipcio (O Cairo, 1931) que
leva máis de 40 anos radiografando
o imperialismo. Con estudos en

Publicamos un magnífico traballo que veu a

Ciencias Políticas, Estadística e

luz na revista Monthly Review, nº 9 (volume 62)

Economía. Especializado en temas

de febreiro de 2011. Lembramos que a proposta

do Terceiro Mundo, desenvolveu

principal de Samir Amin, xunto á doutros

o concepto «centro-periferia»

economistas terceiromundistas, sostén a

como unha explicación global das
relacións económicas entre os

necesidade dos países periféricos de proceder a

países de capitalismo avanzado e os

unha desconexión do mercado mundial e evitar

subdesenvolvidos, centrándose de forma

participar na división internacional do traballo

especial na África negra. Ten publicados

para facer fronte ao subdesenvolvemento.

múltiples libros de economía

Tradución do inglés para o galego de
Robert Neal Baxter
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O longo ascenso do capitalismo. A longa historia do capitalismo divídese en tres fases sucesivas:
1) unha preparación prolongada –a
transición entre o modo tributario, a
forma organizativa habitual das sociedades premodernas– que durou oito
séculos, desde 1000 até 1800; 2) un
curto período de madureza (século
XIX), durante o cal ‘Occidente’ afirmou o seu predominio; 3) o longo ‘declive’ provocado polo “Despertar do
Sur” –por retomar o título do meu libro publicado en 2007– durante o cal
os pobos e os seus respectivos estados
recuperaron as rédeas da transformación do mundo, tras a primeira vaga
que xa tivera lugar no século XX. Esta
loita en contra da orde imperialista,
inseparábel da expansión mundial do
capitalismo, é de por si o axente potencial no longo percorrido da transición, máis alá do capitalismo, cara ao
socialismo. Neste século XXI, xa se
perciben os comezos dunha segunda
vaga de iniciativas independentes por
parte dos pobos e dos estados do Sur.
As contradicións internas propias
de todas as sociedades avanzadas do
mundo premoderno –e non só aquelas específicas á Europa ‘feudal’– están
na raíz das sucesivas vagas da innovación sociotecnóloxica que asentaron
as bases da modernidade capitalista.
A primeira vaga tivo as súas orixes
na China, onde as mudanzas xa comezaron na época Sung (século VIII), para
logo desenvolverse durante as épocas
Ming e Qing, dando unha vantaxe á
China en canto á innovación tecnolóxica e a produtividade do traballo
colectivo, manténdose por riba da
Europa até o século XIX. A esta vaga
chinesa seguiuna a do ‘Oriente Medio’
que tivo lugar no Califato árabo-persa,
espallándose despois ás vilas italianas
por medio das Cruzadas.
A última vaga trata da longa transición do antigo mundo tributario ao
moderno mundo capitalista, que empezou en serio na Europa atlántica tras
a conquista/encontro coas Américas e
que durante tres séculos (1500-1800)
adoptou a forma do mercantilismo. O

capitalismo que pouco a pouco logrou
dominar o mundo é o produto desta
última vaga de innovación sociotecnolóxica. A forma do capitalismo histórico europeo ‘occidental’ que xurdiu
na Europa atlántica e na Europa central – espallándose primeiro aos EUA
e logo ao Xapón– desenvolveu unha
serie de características propias: sobre
todo, o modo de acumulación baseado no desposuimento, en primeiro
lugar dos labregos e logo da xente das
periferias que foron integrados como
dependencias dentro do seu sistema
mundial. Esta forma histórica é, pois,
inseparábel da contradición centros/
periferias que crea, reproduce e agudiza de xeito continuado.
Foi a finais do século XVIII cando
o capitalismo histórico adoptou a súa
forma final coa chegada da Revolución Industrial británica que inventou
a nova ‘factoría mecanizada’ (xunto
coa invención do novo proletariado
industrial), e mais a Revolución francesa que deu pé á política moderna.

Monthly Review, na que colabora habitualmente
Samir Amin é unha revista de ensaios culturais
e políticos que se edita en Nova York desde
maio de 1949. No primeiro número publicouse
o mítico ensaio de Albert Einstein titulado “Por
que o socialismo?”. Durante a era de McCarthy
nos anos 50, os seus editores, Paul Sweezy e
Leo Huberman, foron sinalados e perseguidos
como sospeitosos axentes comunistas. O caso
de “Monthy Review” chegou á Corte Suprema de
Estados Unidos e foi considerado un fito na loita
pola liberdade de expresión. A liña editorial desta
publicación foi sempre antiimperialista, aínda
que se mantivo independente dos compromisos
partidarios do momento. Esta publicación teórica
acompañou a miúdo a loita práctica de moitos
pobos pola súa emancipación nacional e o
socialismo
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Manifestación o 5 de abril de 2011 polas rúas de
Madrid dos sindicatos das nacións do estado en
contra da reforma laboral, recorte de pensións,
baixada de salarios, privatizacións e centralización
da negociación colectiva. Os sindicatos estatais,
CCOO e UGT, veñen de perpetrar unha das maiores
traizóns á clase traballadora coa sinatura do
recente acordo no que se avalaba a involución nos
dereitos laborais
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O capitalismo maduro desenvolveuse no curto período que marcou o
apoxeo deste sistema no século XIX,
cando a acumulación do capital adoptou a súa forma definitiva, transformándose na lei básica pola que se rexía
a sociedade. Nun principio, esta forma
de acumulación tiña efectos positivos,
ao permitir a aceleración prodixiosa e
continuada da produtividade do labor
social. Mais, ao mesmo tempo, tamén
tiña efectos destrutivos, e foi Marx
quen recalcou que a acumulación destrúe os dous piares da riqueza: o ser
humano (vítima da alienación da comoditización) e a natureza.
Na miña análise do capitalismo
histórico fixen fincapé nunha terceira
dimensión do cariz destrutivo da acumulación: o desposuimento material
e cultural dos pobos dominados da
periferia e que Marx pasou por alto
debido, sen dúbida, a que no curto
período no que estaba a escribir a súa
obra a Europa parecía estar completamente entregada ás necesidades da
acumulación interna. Así, Marx relegou este desposuimento a unha fase
transitoria de “acumulación primitiva” que eu, pola contra, teño descrito
como permanente.
O certo é, que durante o seu curto
período de madureza, o capitalismo
cumpriu unha serie de funcións progresistas indiscutíbeis, ao crear as
condicións que tornaban posíbel e necesaria a súa superación polo socialismo/comunismo, tanto ao nivel material como ao nivel da nova consciencia
política e cultural que o acompañaron.

O socialismo (e, aínda máis, o comunismo) non se concibe, como creron
algúns, como un ‘modo de produción’
superior, capaz de acelerar o desenvolvemento das forzas produtivas e
de as combinar cunha distribución
‘equitativa’ dos ingresos. O socialismo
é algo moi diferente: é unha fase superior do desenvolvemento da civilización humana. Non é, pois, por azar
que o movemento obreiro callase na
poboación explotada para se comprometer coa loita polo socialismo, como
ficou patente na Europa do século XIX
e recollido no Manifesto do Partido
Comunista de 1848. Tampouco foi por
azar que este reto tomase a forma da
primeira revolución socialista da historia, a da Comuna de París de 1871.
O capitalismo monopolista:
o principio do longo declive. Ao final do século XIX comezou
o longo período de declive do capitalismo. Quero dicir con isto que os
efectos destrutivos da acumulación xa
superaban cada vez máis a súa dimensión progresista e construtiva. Esta
transformación cualitativa ficou plasmada a finais do século XIX no estabelecemento de novos monopolios
produtivos (xa non só no comercio e
a conquista colonial como acontecera
no período mercantilista). Tratábase
da resposta á primeira prolongada
crise estrutural do capitalismo que
comezara nos anos 1870, pouco despois da derrota da Comuna de París.
Tal e como recolleron de xeito notorio
Hilferding e Hobson, o xurdir do capitalismo monopolista demostrou que o
capitalismo clásico da libre competencia, e propio capitalismo a secas, ‘estaba acabado’ e se tornara ‘obsoleto’. Xa
viña sendo hora da necesaria e posíbel
expropiación dos expropiadores. Este
declive traduciuse na primeira vaga de
guerras e revolucións que marcaron a
historia do século XX. Por iso, Lenin
tiña razón ao afirmar que o capitalismo monopolista era a “fase superior
do capitalismo”.
Mais Lenin pecaba de optimismo
ao crer que esta primeira crise tamén
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O establishment de
Washington demostra
que é consciente do que
está en xogo nas loitas
sería a derradeira e que a revolución
socialista non había tardar en chegar.
Porén, máis tarde a historia demostrou que o capitalismo si era capaz de
superar aquela crise –ao prezo de dúas
guerras mundiais– e que mesmo fora
capaz de se adaptar aos reveses que lle
supuxeron as revolucións rusa e chinesa, así como a liberación nacional
na Asia e na África. Mais a este curto
período de rexurdimento capitalista
monopolista (1945-1975) seguiu unha
segunda prolongada crise estrutural
do sistema que se encetou nos anos
1970. O capital reaccionou a este novo
reto cunha nova mudanza cualitativa,
transformándose no que teño descrito como un “capitalismo monopolista
xeneralizado”.
A partir desta interpretación do
‘prolongado declive’ do capitalismo,
xorden unha serie de preguntas importantes que atinxen á natureza da
‘revolución’ que se presentaba como
algo inminente: Até que punto o
‘prolongado declive’ do capitalismo
monopolista histórico podería ser sinónimo da ‘longa transición’ ao socialismo/comunismo? Baixo que circunstancias?
Desde 1500, que marcou o principio da manifestación do mercantilismo atlántico da transición ao
capitalismo maduro, até 1900, que
anunciou o principio do reto que tiña
que encarar a lóxica unilateral da acumulación, as potencias occidentais –
nomeadamente, Europa, seguida dos
EUA e finalmente Xapón– seguían
sendo os mestres do xogo, determinando entre elas as estruturas do
novo mundo do capitalismo histórico. Por suposto, os pobos e as nacións
da periferia que foron conquistados e
asoballados resistiron como podían,
mais sempre acababan por seren derrotados e obrigados a asumiren o seu
status subordinado.
A dominación do mundo por parte
dos países occidentais euroatlánticos
foi acompañada por unha explosión
demográfica nestes mesmos países:
os europeos, que representaban 18%
da poboación mundial en 1500 pasa-

e conflitos decisivos
da nosa época, fronte
á visión inxenua das
correntes maioritarias
do ‘altermundismo’
occidental

ron a representar 36% en 1900. O seu
número puido aumentarse grazas á
masiva emigración ás Américas e Australia dos seus descendentes, sen a cal
o modelo de capitalismo histórico,
baseado na desaparición acelerada do
mundo campesiño, simplemente non
sería posíbel. É por iso que o modelo
non pode ser trasladado aos sistemas
da periferia que non teñen ‘Américas’
de seu para conquistaren. Así, ao non
poderen alcanzar os outros dentro do
sistema, os pobos das periferias non
teñen outra posibilidade do que optaren por unha vía de desenvolvemento
diferente.

Toni Negri, e a súa obra “Imperio” están no
contrapunto do debate que presenta aquí Samir
Amin. Negri, avoga pola espontaneidade e a
superación das estruturas partidarias e sindicais,
mais na américa Latina está a artellarse
actuacións complexas nas que se usan partidos
tradicionais (como Arxentina) ou organizacións
novas (Venezuela) para canalizar os procesos de
cambio cara a conquista da soberanía política e
a redistribución da riqueza, avanzando así cara o
socialismo desde perspectivas nacionais acaidas
aos diferentes contextos

A iniciativa pasa ás mans dos
pobos e das nacións da periferia. En 1871, a Comuna de París
que, como xa ficou dito, constituíu a
primeira revolución socialista, tamén
era a derradeira revolución que ía ter
lugar nun país que formaba parte do
centro do capitalismo. Co “despertar
dos pobos das periferias”, a chegada
xullo 2010-xuño 2011 terra e tempo
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Samir Amin naceu no Cairo, fillo de pai exipcio e
nai francesa (ambos os dous médicos). Pasou a
súa infancia e mocidade en Port Said, alí asistiu
á escola secundaria. De 1947 a 1957 estudou en
París, obtendo un diploma en Ciencias Políticas
(1952) antes de graduarse en estatística (1956) e
economía (1957). Na súa autobiografía “Itinéraire
intellectuel” (1990) escribiu que co fin de gastar
unha cantidade considerable de tempo en “acción
militante”, só podía dedicar un mínimo de tempo á
súa preparación para os exames universitarios.
Ao chegar a París, Amin uniuse ao Partido
Comunista Francés (PCF), pero logo distanciouse
de marxismo soviético e sumouse por algún
tempo cos círculos dos maoístas. Con outros
estudantes publicou unha revista titulada;
“Étudiants Anticolonialistes”. En 1957 presentou
a súa tese, supervisada por François Perroux,
entre outros, orixinalmente titulada “As orixes do
subdesenvolvemento - a acumulación capitalista
a escala mundial”, logo retítulada como “Os
efectos estruturais da integración internacional
das economías precapitalistas”. Un estudo teórico
do mecanismo que crea as chamadas economías
“subdesenvolvidas”.
Logo de terminar a súa tese, Amín regresou ao
Cairo, onde traballou desde 1957 ata 1960 como
oficial de investigación para “O Instituto para a
Xestión Económica”. Posteriormente, Amin deixa
O Cairo, para converterse nun asesor do Ministerio
de Planificación en Bamako (Malí) desde 1960 ata
1963. En 1963 ofrecéuselle unha bolsa no Instituto
Africano de Desenvolvemento Económico e de
Planificación (Institut Africain de Développement
Économique et de Planification - IDEP). Ata 1970
traballou alí, ademais de ser un profesor da
Universidade de Poitiers, Dakar e París ( París VIII,
Vincennes). En 1970 foi nomeado director do IDEP,
que dirixiu ata 1980. En 1980, Amin abandonou o
IDEP e converteuse en director do Foro do Terceiro
Mundo en Dakar
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do século XX anunciou un novo capítulo na historia, cuxas primeiras
manifestacións viñeron da man das
revolucións en Irán (1907), México
(1910-1920), China (1911) e a Rusia
‘semiperiférica’ (1905). Este despertar dos pobos e nacións da periferia
foi gañando terreo coa Revolución de
1917, o Nahda dos países arabo-musulmáns, a creación do movemento
dos Xoves Turcos (1908), a Revolución exipcia de 1919 e a creación do
Congreso Nacional Indio (1885).
Como reacción á primeira prolongada crise do capitalismo histórico (18751950), os pobos da periferia comezaron
a se liberaren en torno a 1914-1917,
mobilizándose baixo a bandeira quer
do socialismo (Rusia, China, Vietnam,
Cuba), quer da liberación nacional (India, Alxeria), levando, en diferentes
medidas, a reformas sociais progresistas. Emprenderon o camiño da industrialización, que até agora lles fora
prohibido pola dominación do (vello)
imperialismo ‘clásico’, obrigándoo, á súa
vez, a se ‘adaptar’ a esta primeira vaga
de iniciativas independentes lanzadas
polos pobos, nacións e estados periféricos. Desde 1917 até o momento en que
o ‘proxecto Bandung’ (1955-1980) se esgotou e que o sovietismo veu abaixo en
1990, eran estas iniciativas as que dominaban o panorama.
Pola miña parte, non vexo as dúas
prolongadas crises do capitalismo
monopolista revellido en termos de
prolongados ciclos kondratieffianos,
senón como dúas fases do declive do
capitalismo mundializado histórico

e como tamén dunha posíbel transición cara ao socialismo. Tampouco
considero que o período 1914-1945
constituíse en exclusivo a “Guerra dos
30 anos para a sucesión da hexemonía británica”. Mais ben, véxoo como
un período marcado pola prolongada
guerra que libraban os centros imperialistas en contra do primeiro despertar das periferias, nomeadamente do
leste e do sur.
Esta primeira vaga do despertar
dos pobos da periferia esgotouse por
moitas razóns, entre as que destacan
as súas propias limitacións e contradicións internas, e o éxito do imperialismo en atopar novos xeitos de
dominar o sistema mundial mediante
o control da innovación tecnolóxica, o
acceso aos recursos, a mundialización
do sistema financeiro e da tecnoloxía
da información e as armas de destrución masiva.
No entanto, o capitalismo pasou
por unha segunda crise prolongada
nos anos 1970, exactamente 100 anos
despois da primeira. Fronte a esta
crise, o capital reaccionou do mesmo
xeito que na anterior crise: consolidou a concentración, o que levou a
un aumento do capitalismo monopolista xeneralizado, a mundialización
(‘liberal’) e a financialización. Mais o
momento triunfal do novo imperialismo colectivo do triunvirato EUA-Europa-Xapón –a segunda Belle époque
de 1990-2008, reflectindo a primeira
Belle époque de 1890-1914– foi efémero, truncado pola entrada dunha nova
era de caos, guerras e revolucións.
Neste contexto, a segunda vaga do
despertar das nacións da periferia que
xa comezara negouse a permitir que
o imperialismo colectivo da Tríade
mantivese as súas posicións de dominación, ao non ser que fose mediante
o control militar do planeta. Ao priorizar este obxectivo estratéxico, o establishment de Washington demostra
que é plenamente consciente do que
está en xogo nas loitas e conflitos decisivos da nosa época, fronte á visión
inxenua das correntes maioritarias do
‘altermundismo’ occidental.
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O capitalismo monopolista
xeneralizado como fase final
do capitalismo? Lenin definiu o
imperialismo dos monopolios como a
“fase superior do capitalismo”. Eu teño
definido o imperialismo como unha
“fase permanente do capitalismo”, ao
entender que o capitalismo histórico
mundializado creou e nunca deixa de
reproducir e de agudizar a polarización
centro-periferia. Certamente, a primeira vaga da constitución de monopolios
que tivo lugar a finais do século XIX implicou unha transformación cualitativa
das estruturas fundamentais do modo
de produción capitalista. De aí, Lenin
concluíu que a revolución socialista
non se ía facer esperar, e Rosa Luxemburgo cría que a alternativa se colocaba
en termos de “socialismo ou barbarie”.
Lenin pecaba sen dúbida de optimismo,
ao infravalorar os efectos devastadores
da renda imperialista –e a transferencia
que levaba parello– sobre a revolución
de Occidente (os centros) a Oriente (as
periferias).
A segunda vaga da centralización
do capital que tivo lugar no último
terzo do século XX supuxo unha segunda transformación cualitativa do
sistema, que teño descrito en termos
de “monopolios xeneralizados”. A
partir dese momento, non só mandaban no máis alto da economía moderna, senón que tamén lograron impor
o seu control directo sobre o conxunto do sistema produtivo. As pequenas
e medianas empresas –e mesmo as
empresas grandes situadas fóra dos
monopolios–, incluídos os agricultores, ficaron literalmente desposuídas,
reducidas ao rango de subcontratistas, coas súas correspondentes operacións ascendentes e descendentes,
e suxeitas a un rigoroso control por
parte dos monopolios.
Nesta fase superior da centralización do capitalismo, rompéronse os
seus vínculos cun corpo orgánico vivo,
a burguesía. Trátase dunha mudanza
de enorme importancia: a burguesía
histórica, constituída por familias afincadas nunha determinada localidade,
deu paso a unha oligarquía/plutocra-

cia anónima que controla os monopolios malia a dispersión dos títulos
do seu capital. O abano de operacións
financeiras inventadas ao longo das
últimas décadas testemuña esta forma
superior de alienación: agora un especulador pode vender aquilo que non lle
pertence, de tal xeito que o principio
de propiedade fica reducido a un rango
pouco máis que irrisorio.
Desapareceu a función do traballo socialmente produtivo. O alto
grao de alienación xa atribuíra un
valor produtivo ao diñeiro (‘o diñeiro
atrae o diñeiro’), mais agora a alienación chegou a extremos insospeitados: é o tempo (‘o tempo é ouro’)
que, pola súa propia natureza, ‘xera
beneficios’. A nova clase burguesa
que responde ás necesidades da reprodución do sistema ficou reducida
ao rango de ‘servos asalariados’ (en
situación de precariedade, para máis
inri), mesmo cando son, como membros do segmento máis elevado das
clases medias, persoas privilexiadas
e moi ben pagadas polo seu ‘traballo’.
Así as cousas, talvez se debería
concluír que o capitalismo está acabado? Non hai outra resposta posíbel ao
reto que se encara: os monopolios deben ser nacionalizados, como primeiro paso ineludíbel cara á posíbel socialización da súa xestión por obreiros e
cidadáns. Trátase da única vía posíbel
para avanzar no longo camiño cara ao
socialismo. Ao mesmo tempo, tamén
representa a única vía para desenvolver unha nova macroeconomía que
estabeleza un auténtico espazo para

Na América latina experimentase a conciliación
de movementos sociais e plataformas electorais,
mentres noutros lugares se predica o seu divorcio
con nefastas consecuencias
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Instantánea dunha das xornadas de debate
que en Mali animou Samir Amin e que reflicte
casualmente o desnivel que se dá habitualmente
nas discusións norte-sur, centro-periferia

as operacións realizadas por pequenas
e medianas empresas. Se iso non se
leva a cabo, a lóxica da dominación
por un capital abstracto non poderá
levar senón ao declive da democracia
e da civilización, a un ‘apartheid xeneralizado’ ao nivel mundial.
A vocación tricontinental
segundo Marx. A interpretación
que eu fago do capitalismo histórico
fai fincapé na polarización do mundo –isto é, a dicotomía centro-periferia– xerada pola forma histórica da
acumulación do capital. Esta óptica
cuestiona as concepcións da ‘revolución socialista’ e, de xeito máis global,
a transición cara ao socialismo, tal e
como foron desenvolvidas polos marxismos históricos. A ‘revolución’ (ou
‘transición’) que se aveciña non é necesariamente aquela da que partiron
estas análises, nin coinciden as estratexias co fin de superar o capitalismo.
Xa ficou demostrado que o que
tentaban conseguir as loitas sociais e
políticas máis notorias do século XX
non era desafiar o capitalismo en si,
senón a dimensión imperialista permanente que decorre do feito de o
capitalismo existir. A cuestión que
se coloca é, pois, se esta mudanza no
centro de gravidade causada polas loitas é quen de desafiar o capitalismo,
aínda que só for potencialmente.
O pensamento de Marx conxuga a
claridade ‘científica’ das súas análises
da realidade coa acción social e política (a loita de clases no seu sentido
máis amplo) que teñen como propó-

32 terra e tempo

xullo 2010-xuño 2011

sito ‘mudar o mundo’. Entender os
principios básicos, nomeadamente o
descubrimento da auténtica causa da
máis-valía producida grazas á explotación do traballo social por parte do capital, resulta ser un elemento imprescindíbel nesta loita. A consecuencia
inevitábel que resultaría de calquera
abandono desta achega fundamental
e lúcida de Marx suporía un fracaso
por partida dobre: calquera renuncia
á teoría da explotación (a lei do valor)
reduce a análise da realidade a unha
análise só das aparencias, a unha
mentalidade cotada pola súa submisión abxecta ás necesidades da comoditización, á súa vez xerada polo propio sistema; do mesmo xeito, abandonar unha crítica do sistema partindo
do valor do traballo suporía minar a
eficacia das estratexias e loitas co fin
de mudaren o mundo, concibidas
dentro deste marco de alienación, e
cuxa veracidade non se sustenta en
termos propiamente ‘científicos’.
Porén, non abonda con se aferrar
á análise lúcida formulada por Marx.
Non porque a propia ‘realidade’ mude,
ao haber sempre elementos novos que
tomar en consideración ao desenvolver unha crítica do mundo real que
comezou con Marx, mais, sobre todo,
porque, como é xa sabido, a análise
proposta no Capital de Marx ficou
por terminar. No sexto tomo previsto,
mais que nunca chegaría a escribirse,
Marx ía tratar a cuestión da mundialización do capitalismo. Esta análise xa a
realizaron outros, polo que eu mesmo
me atrevín a defender a formulación
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‘Un outro mundo’ –unha
expresión ambigua
para falar dun mundo
comprometido co longo
da “lei do valor mundializado” para devolver ao seu sitio o desenvolvemento desigual mediante a polarización
centro-periferia que está inextricabelmente ligado coa expansión mundial
do capitalismo histórico. Segundo esta
formulación, a “renda imperialista” fica
integrada no proceso da produción e
circulación do capital no seu conxunto e na distribución da máis-valía. Esta
renda está no cerne mesmo do reto
que debe encarar, ao estar na raíz da
mingua das loitas polo socialismo nos
centros do imperialismo, ao tempo que
resalta o aspecto antiimperialista das
loitas que se levan a cabo nas periferias
en contra do sistema de mundialización capitalista/imperialista.
Non vou volver falar aquí sobre o
que suxería unha exexese da obra de
Marx. Marx, ese auténtico titán, coa
súa perspicacia crítica e a incríbel sutileza do seu pensar, tiña que ter, polo
menos, a intuición de que se ía ter que
lidar cunha cuestión maior neste particular, tal e como indican os seus comentarios acerca dos efectos desastrosos que supuxo o aliñamento da clase
traballadora inglesa co chauvinismo
asociado coa explotación colonial da
Irlanda. Marx non se estrañou, por
tanto, de a primeira revolución socialista acontecer na Francia, a pesar do
seu menor grao de desenvolvemento
económico a respecto da Inglaterra,
mais cunha consciencia política máis
elevada. Xunto con Engels, Marx esperaba que o ‘atraso’ alemán abrise as
portas para desenvolver unha forma
de avance orixinal, ao facer confluír a
revolución burguesa coa socialista.
Lenin afondou máis nesta análise,
ao subliñar a transformación cualitativa que implicaba a transición cara
ao capitalismo monopolista. De aí
sacou a conclusión ineludíbel de que
o capitalismo deixara de ser unha
fase progresista necesaria da historia e que agora ficara “putrefacto” (en
palabras do propio Lenin). Ou, dito
doutra maneira, tornárase “obsoleto”
e “senil” (nas miñas palabras), de tal
xeito que a súa substitución polo socialismo resultaba necesaria e posíbel.

Dentro deste marco, ideou e levou á
practica unha revolución que comezou na periferia (Rusia: o elo débil).
Logo, ao comprobar como fracasaban
as esperanzas que tiña depositadas na
revolución europea, ideou a transferencia da revolución para o Oriente,
onde acreditaba na posibilidade de
facer encaixar os obxectivos dunha
loita antiimperialista cos obxectivos
da loita en contra do capitalismo.
Foi Mao quen formulou de xeito
rigoroso a natureza complexa e contraditoria dos obxectivos da transición ao
socialismo que se perseguen neste contexto. O ‘marxismo’ (ou, mellor dito, os
marxismos históricos) encaraban un
novo reto que non existía nin sequera
na consciencia política máis lúcida do
século XIX, mais que xurdiu debido á
transferencia da iniciativa para transformar o mundo ás mans dos pobos,
nacións e estados da periferia.
A renda imperialista non ‘só’ beneficiaba os monopolios do centro
dominante so a forma do exceso-valor
adicional, senón que tamén alicerzaba a reprodución da sociedade no
seu conxunto, malia a súa evidente
estrutura clasista e a explotación dos
traballadores. Iso é o que foi definido
con tanta lucidez por Perry Anderson
como “marxismo occidental”, que
describiu en termos dun “produto do
fracaso”, quer dicir o abandono da
perspectiva socialista, que nos interesa aquí. Pois, ao renunciar a ‘mudar o
mundo’ e ao se dedicar a realizar estudos ‘académicos’, este marxismo ficou
condenado e sen impacto político. A
consecuencia diso foi a deriva liberal
da socialdemocracia, sumándose á
ideoloxía estadounidense do ‘consenso’ e ao atlanticismo ao servizo da dominación imperialista do mundo.
‘Un outro mundo’ –unha expresión certamente ambigua para falar
dun mundo comprometido co longo
percorrido cara ao socialismo– é obviamente imposíbel ao non ser que
sexa quen de solucionar os problemas
dos pobos na periferia, que non son
menos que 80% da poboación mundial! Por iso, ‘mudar o mundo’ impli-

percorrido cara ao
socialismo– é imposíbel
ao non ser que sexa
quen de solucionar os
problemas dos pobos
na periferia
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Samir Amin en Berlín, no 2009, na entrega do
premio Ibn Rushd do Fondo para a liberade do
pensamento
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ca mudar as condicións de vida desta
maioría e o marxismo, que analiza a
realidade do mundo para maximizar
a eficacia das forzas do cambio, asume por necesidade unha vocación inequivocamente tricontinental: África,
Asia, América latina.
Como se relaciona iso coa cuestión
da loita que nos ocupa? O que propoño, para responder a esta interrogativa, é unha análise da transformación
do (‘senil’) capitalismo monopolista
e imperialista nun capitalismo monopolista xeneralizado (aínda máis
senil por esta mesma razón). Trátase
dunha transformación cualitativa en
resposta á segunda prolongada crise
sistémica que comezou nos anos 1970
e que aínda fica por resolver. A partir
desta análise, tiro dúas conclusións
principais: 1) O sistema imperialista
transformouse no imperialismo colectivo da Tríade como reacción fronte á industrialización das periferias,
consecuencia da vitoria da primeira
vaga do seu ‘despertar’. Isto ocorre
conxuntamente coa implementación
por parte do novo imperialismo de
novos xeitos de controlar o sistema
mundial, baseados no control militar do planeta e dos seus recursos, a
protección exacerbada da apropiación
exclusiva da tecnoloxía por parte de
oligopolios, e o control do sistema financeiro mundial; 2) Implica tamén,
por outra banda, unha transformación das estruturas de clase do capitalismo contemporáneo, debido á emerxencia dunha oligarquía dominante
exclusivista.

O ‘marxismo occidental’ non prestou a debida atención á transformación decisiva que representa a emerxencia do capitalismo monopolista
xeneralizado. Os intelectuais da nova
esquerda radical occidental néganse a
sopesar os efectos decisivos da concentración dos oligopolios que hoxe
dominan o conxunto do sistema produtivo do mesmo xeito que dominan
toda a vida política, social, cultural e
ideolóxica. Tras borraren o termo ‘socialismo’ (e, a fortiori, ‘comunismo’)
da súa linguaxe, xa non vén necesaria a expropiación dos expropiadores,
senón que teñen a mirada posta nun
‘outro capitalismo’, por outra parte
imposíbel, que dan en chamar ‘con
rostro humano’, sendo a consecuencia
inevitábel de todo iso a deriva dos discursos ‘post’ (postmodernista, postmarxista…). Por exemplo, Negri non
di absolutamente nada acerca desta
transformación decisiva que, ao meu
ver, se acha no centro mesmo dos
asuntos importantes do noso tempo.
A neolingua na que se expresan
estas arroutadas debe entenderse no
sentido máis literal do termo, isto é,
como un imaxinario ilusorio desligado de calquera realidade. En francés le
peuple (ou, mellor: les classes populaires), como tamén en español el pueblo
(las clases populares) non é sinónimo
de ‘todo o mundo’, pois refírese ás clases dominadas e explotadas, recalcando así a súa heteroxeneidade en canto
ás relacións que manteñen co capital,
o que torna factíbel elaborar estratexias concretas eficaces que fagan
delas axentes activas polo cambio. Iso
contrasta co equivalente inglés people
que non leva implícito este significado, sendo sinónimo de les gens (‘todo
o mundo’) en francés e la gente en
español. A neolingua desbota estes
conceptos (marcadamente marxistas
e expresados en francés e español),
e trócaos por algún termo ambiguo
como o “multitude” de Negri. É unha
tolemia filosófica atribuír a esta palabra (que nada suma e moito resta)
un suposto poder analítico ao invocar
o uso que fixo del Spinoza, que vivía
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nunha época e nunhas condicións que
nada teñen a ver coas nosas.
A moda do pensamento político
que caracteriza os novos esquerdistas radicais occidentais tamén pasa
por alto o carácter imperialista da
dominación dos monopolios xeneralizados, ao substituílos co termo vacuo “Imperio” (segundo Negri). Este
occidentocentrismo, levado ao extremo, omite calquera reflexión sobre a
renda imperialista sen a cal non se
poden entender nin os mecanismos
da reprodución social nin os retos que
estes implican.
Pola contra, Mao presentou unha
visión que era, á vez, profundamente
revolucionaria e ‘realista’ (científica,
lúcida) en canto a como se debía analizar o reto, tornando posíbel extraer
estratexias eficaces para levar a cabo
avances sucesivos no longo camiño da
transición cara ao socialismo. Foi por
esta razón que distinguiu e relacionou
entre si as tres dimensións da realidade: os pobos, as nacións e os estados.
O pobo (as clases populares) ‘queren a revolución’, polo que resulta
factíbel erguer un bloque hexemónico
que aglutine as diferentes clases dominadas e explotadas, en contraposición a aquela que torna posíbel a reprodución do sistema da dominación
por parte do capitalismo imperialista
que se exerce mediante o bloque comprador hexemónico e o estado que
está ao seu servizo.
Cando se fala de nacións, refírese a que a dominación imperialista
nega a dignidade das ‘nacións’ (chámense como se chamen), forxadas
na historia das sociedades da periferia. No nome da ‘occidentilización’
e a proliferación de bens barateiros,
esta dominación levou de xeito sistemático á destrución de todo canto
cada nación tiña de particular. Así
pois, a liberación do pobo fica inseparábel da liberación das nacións ás
que pertencen. É por iso que o maoísmo substituíu o lema “Proletarios de
todos os países unídevos!” polo máis
englobante “Proletarios de todos os
países e pobos oprimidos unídevos!”.

Gunder Frank, Giovanni, Wallerstein e Samir Amin
asinando libros en Rio no 2003. Manifestación
da folga xeral do 27 de xaneiro de 2011 na que a
mocidade tivo un importante papel

As nacións queren acadar a súa liberdade, entendida como un elemento
que complementa a loita popular, e
non como algo que entre en conflito con ela. A liberación non implica,
pois, volver ao pasado –a ilusión fomentada polo apego culturalista ao
pasado–, senón inventar o futuro.
Iso parte da transformación radical da herdanza histórica da nación
fronte á importación artificial dunha
falsa ‘modernidade’. Enténdese aquí
a cultura herdada e suxeita á proba
da transformación en termos dunha cultura política, coidando de non
empregar o termo ‘cultura’ de xeito
indiscriminado, englobando as manifestacións ‘relixiosas’ entre outras,
que non quer dicir nada, porque a
auténtica cultura non é nin abstracta
nin unha constante histórica.
A referencia ao estado parte da
necesidade de recoñecer a relativa autonomía do seu poder nas relacións
que mantén co bloque hexemónico
sobre o que asenta a súa lexitimidaxullo 2010-xuño 2011 terra e tempo
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Folga Xeral do 29 de setembro de 2010 en
Compostela. Piquetes diante de Mcdonald´s
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de, mesmo no caso de este ser de tipo
popular e nacional. Mentres exista o
estado non se pode obviar esta autonomía, quer dicir polo menos en canto dure a transición ao comunismo.
Só é despois desta transición –non
antes– que se pode contemplar a posibilidade dunha ‘sociedade sen estado’
non só porque se deben protexer os
avances populares e nacionais fronte
á agresión continua do imperialismo,
senón, sobre todo, porque ‘avanzar no
longo camiño da transición’ implica o
‘desenvolvemento das forzas produtivas’. Dito doutro xeito, o obxectivo
consiste en conseguir aquilo que o imperialismo leva vedando nos países da
periferia e acabar co legado da polarización do mundo, inextricabelmente ligada á expansión do capitalismo
histórico. O obxectivo a longo prazo
non consiste en imitar o capitalismo
central co fin de o ‘alcanzar’, por ser
imposíbel e, sobre todo, pouco aconsellábel. O que si implica, pola contra,
é unha concepción moi diferente da
‘modernización/industrialización’, baseada na plena participación das clases populares na súa posta en marcha,
para lles traer beneficios inmediatos
en cada fase do seu avance. É por iso
que cabe rexeitar a razoamento dominante que exixe que a xente espere
indefinidamente até que o desenvolvemento das forzas produtivas finalmente cree as condicións ‘necesarias’
para a transición ao socialismo. Estas
forzas hai que desenvolvelas desde o
primeiro momento coa mirada posta
na construción do socialismo. Fica
claro que o poder do estado se acha
no cerne dos conflitos entre as necesidades contraditorias do ‘desenvolvemento’ e do ‘socialismo’.
“Os estados queren a súa independencia”. Esta formulación ten un
duplo obxectivo: por un lado, a súa
independencia (forma extrema de
autonomía) a respecto das clases populares; e, polo outro, a súa independencia a respecto das presións exercidas polo sistema capitalista mundial.
A ‘burguesía’ (entendida grosso modo
como a clase gobernante que ocupa

as posicións de mando do estado e
cuxas ambicións tenden sempre cara
a unha evolución burguesa) é, asemade, nacional e compradora: pois, se as
circunstancias lle permiten aumentar
a súa autonomía a respecto do imperialismo dominante, a burguesía opta
por ‘defender os intereses nacionais’,
mais se, pola contra, as circunstancias
non o permiten, opta por unha submisión ‘compradora’ ante as exixencias
do imperialismo. A ‘nova clase gobernante’ (ou ‘grupo gobernante’) segue
nunha posición ambigua, mesmo estando asentada nun bloque popular,
polo feito de a mover unha tendencia
‘burguesa’, aínda que só sexa en parte.
O éxito do progreso no longo camiño cara ao socialismo dependerá da
acaída articulación da realidade nestes tres niveis, ou sexa os pobos, as
nacións e os estados. Trátase de reforzar a complementariedade dos avances do pobo, da liberación da nación
e dos logros levados a cabo grazas ao
poder do estado. Pola contra, calquera
avance ficará condenado ao fracaso se
se permite agrandar as contradicións
entre o actor popular e o actor estatal.
A falta de articulación de calquera destes elementos cos outros resultará nun estancamento. É inxenua a
concepción abstracta do ‘pobo’ como
único elemento importante, xunto
coa tese dun ‘movemento’ abstracto,
capaz de transformar o mundo sen
arelas de tomar o poder, como tamén
é estéril a idea da liberación nacional
‘a calquera prezo’, entendida como
algo independente do contido social
do bloque hexemónico, que leva á ilusión culturalista apegada á nostalxia
por un tempo que xa pasou, como,
por exemplo, no caso do islam, do
hinduísmo ou do budismo políticos.
A pesar de crear a aparencia de poder,
supostamente portador de ‘logros’
para o pobo, en realidade vaise exercer sen contar con el, o que leva á deriva do autoritarismo e a cristalización
dunha nova burguesía. O exemplo
máis tráxico diso é a desviación do sovietismo que partiu dun ‘capitalismo
sen capitalistas’ (iso é, o capitalismo
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de estado) para acabar sendo un ‘capitalismo con capitalistas’.
Xa que os pobos, as nacións e os
estados da periferia se negan a aceptar o sistema imperialista, o ‘Sur’ vén
sendo unha ‘zona de turbulencias’, o
foco de levantamentos e revoltas permanentes. Desde os seus comezos en
1917, a historia nutriuse en grande
medida destas revoltas e iniciativas
independentes dos pobos, das nacións
e dos estados das periferias, isto é,
independentemente das tendencias
que dominan o sistema capitalista
existente. Malia as súas limitacións e
contradicións, son estas iniciativas as
que determinaron de xeito decisivo as
transformacións do mundo contemporáneo, moito máis que o progreso das
forzas produtivas e as readaptacións
sociais relativamente fáciles que as
acompañaron no corazón do sistema.
Xa comezou a segunda vaga de
iniciativas independentes nos países
do Sur, onde os países ‘emerxentes’
e outros, e os seus pobos, están a resistir as tentativas do imperialismo
colectivo da Tríade que teñen como
obxectivo perpetuaren a súa dominación. As intervencións militares de
Washington e dos seus aliados subalternos da OTAN tamén fracasaron.
O sistema financeiro mundial está a
se esborrallar, e no seu lugar están a
xurdir sistemas rexionais autónomos,
burlando así o monopolio tecnolóxico
dos oligopolios.
Hoxe, un dos temas de plena actualidade consiste en recuperar o control sobre os recursos naturais. Así, as
nacións andinas, vítimas da colonización interior que sucedeu á colonización estranxeira, están a deixar a súa
marca no panorama político.
As organizacións populares e os
partidos da esquerda radical combatente xa derrocaron algúns dos programas liberais (en América Latina)
ou están en vías de o conseguiren.
Estas iniciativa que son, ante todo,
basicamente antiimperialistas, teñen
o potencial de se comprometer a emprenderen o longo camiño cara á transición socialista.

Cal é a relación que existe entre
estes dous futuros posíbeis? Aquel
‘outro mundo’ que se está a construír é ambiguo, ao levar no seu seo
o mellor e o peor, polo que ambas
as saídas son ‘posíbeis’, ao non existir ningunha lei da historia que nos
indique que dirección tomará. Unha
primeira vaga de iniciativas emprendidas polos pobos, nacións e estados
da periferia ocorreu no século XX,
até 1980. Non se pode elaborar unha
análise que permita entender esta
vaga se non se para en pensar nas
complementariedades e nos conflitos que existen nas relacións entre
os tres niveis mencionados. Unha
segunda vaga de iniciativas na periferia xa está en curso. Até que punto
será eficaz? Será capaz de ir máis alá
que a anterior?

Mocidade en marcha na folga xeral do 27 de
xaneiro de 2011 en Compostela

Acabar coa crise do capitalismo?. As oligarquías que deteñen o
poder no sistema capitalista contemporáneo procuran devolver o sistema
á situación anterior á crise financeira
de 2008, polo que precisan de convencer a xente mediante un ‘consenso’
que non supuxer unha ameaza para
o seu poder supremo. Para o levaren
a cabo, están dispostos a faceren algunhas concesións no tocante aos
retos ecolóxicos (sobre todo no que
se refire ao tema do clima), para así
vestiren de verde a súa dominación,
chegando mesmo a deixaren entender que implementarán reformas sociais (a ‘guerra á pobreza’) e políticas
(‘boa gobernanza’).
xullo 2010-xuño 2011 terra e tempo
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Piquetes nunha superficie comercial o 29 de
setembro de 2010 en Compostela
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Entrar neste xogo que consiste
en convencer a xente da necesidade de forxar un novo consenso,
mesmo colocado en termos claramente de melloría, só pode levar
ao fracaso. Peor aínda, servirá para
prolongar ilusións nefastas, porque
a resposta fronte ao reto que supón
a crise do sistema mundial precisa,
ante todo, dunha transformación
das relacións de poder para beneficiaren os traballadores, xunto coa
transformación das relacións internacionais para beneficiaren os pobos da periferia. As Nacións Unidas
xa organizaron unha sarta de conferencias internacionais, mais até
agora o seu efecto foi nulo, como
era de esperar.
A historia ten demostrado que se
trata dun requisito sine qua non. A
resposta á primeira prolongada crise
do capitalismo revellido tivo lugar
entre 1914 e 1950, sobre todo so a
forma de conflitos que enfrontaron
os pobos das periferias coa dominación dos poderes imperialistas e, en
diferentes medidas, mediante as relacións sociais internas que beneficiaban as clases populares. Foi así como
se asentaron as bases para os tres sistemas que ían xurdir tras a Segunda
Guerra Mundial: os socialismos que
realmente existían naquel momento;
os réximes nacionalpopulares de Bandung; e a concesión socialdemócrata
nos países do Norte, especialmente
necesaria á luz das iniciativas independentes levadas a cabo polos pobos
das periferias.

En 2008 a segunda prolongada crise do capitalismo entrou nunha nova
fase. Á vista dos conflitos violentos
que xa estalaron, facéndose máis patentes, fica por determinar até que
punto influirán en facer fronte á dominación exercida polos monopolios
xeneralizados, partindo de posturas
antiimperialistas. Fica tamén por saber cal é o papel que desempeñan a
respecto das loitas sociais que libran
as vítimas das políticas de austeridade impostas polas clases dominantes
como reposta á crise. En definitiva,
cómpre saber se os pobos se van implicar nunha estratexia tendente a liberalos dun capitalismo en crise, no
canto de liberar o sistema da súa crise, como aquela que se está a aplicar
desde o poder.
Os ideólogos ao servizo do poder
están a perder folgos, lanzando arroutadas acerca do ‘mundo despois da crise’.
A CIA non é quen de imaxinar outra
cousa que o restabelecemento do sistema, atribuíndo unha maior participación dos ‘mercados emerxentes’ dentro
do marco da mundialización liberal en
detrimento da Europa, no canto dos
Estados Unidos, sendo, asemade, capaz
de recoñecer que a crise cada vez máis
profunda non se vai ‘superar’, ao non
ser por medio de conflitos internacionais e sociais violentos. Ninguén sabe
como vai acabar: podería ir a mellor
(progreso cara ao socialismo) ou a peor
(apartheid mundial).
A radicalización das loitas sociais
vén sendo a condición que se impón
para superar a súa fragmentación interna e a súa estratexia exclusivamente defensiva (‘conservar os beneficios
sociais’). Esta é a única vía posíbel
para identificar os obxectivos necesarios para emprender o longo camiño
ao socialismo. Esta é a única vía para
que os ‘movementos’ puideren xeral
un empoderamento real.
O empoderamento dos movementos implica a existencia dun marco de
condicións macropolíticas e económicas para tornaren viábeis os seus
proxectos concretos. Ao dilucidarmos
como se crean estas condicións, chega-
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Non existe outra
solución que non pase
por xerar avances ao
nivel nacional, coa
mos á cuestión do poder do estado. A
pregunta que se coloca é se un estado
renovado, autenticamente popular e
democrático, sería quen de aplicar políticas eficaces nas condicións mundializadas contemporáneas. A falta dunha
resposta negativa inmediata por parte
da esquerda levou a chamamentos
para se crearen iniciativas co fin de
conseguir un consenso mundial mínimo que serviría como base para unha
mudanza política global sen contar co
estado. Esta resposta e o seu corolario
están a se revelar inútiles. Non existe
outra solución que non pase por xerar
avances ao nivel nacional, coa posibilidade de que sexan reforzados mediante accións axeitadas no nivel rexional,
ao teren por obxectivo o desmantelamento do sistema mundial (“desconexión”) antes de calquera reconstrución posterior, cunha base social diferente, e coa perspectiva de superar o
capitalismo. Este principio é tan válido
para os países do Sur que, dito sexa de
paso, xa se botaron a andar nesta dirección na Asia e na América Latina,
como para os países do Norte onde,
por desgraza, aínda non se baralla a necesidade de desmontar as institucións
europeas (incluído o sistema do euro),
nin sequera pola esquerda radical.
O internacionalismo indispensábel dos traballadores
e os pobos. Os límites dos avances
aos que levou o despertar do Sur no
século XX, xunto coa agudización das
contradicións que de aí decorreron,
foron a causa da perda de dinamismo
da primeira vaga de liberación, fortalecida enormemente pola hostilidade
permanente dos estados do centro
imperialista que incluso recorreron á
guerra aberta co apoio, ou polo menos
coa compracencia –cómpre dicir– dos
pobos do Norte. Certamente, os beneficios da renda imperialista eran
un factor importante neste rexeitamento do internacionalismo por parte das forzas populares do Norte. No
entanto, as minorías comunistas que
adoptaron unha postura diferente, ás
veces de xeito radical, fracasaron na

posibilidade de que
sexan reforzados
mediante accións
axeitadas no nivel
rexional
súa tentativa de construíren ao seu
redor bloques alternativos eficaces. E
o paso en masse dos partidos socialistas ao campo ‘anticomunista’ contribuíu en grande medida ao éxito dos
poderes capitalistas dentro do campo
imperialista. Porén, estes partidos
non recibiron ningunha ‘recompensa’;
nada máis quebrar a primeira vaga de
loitas do século XX, o capitalismo monopolista non dubidou en desfacerse
da alianza. Mais non aprenderon a
lección da súa derrota ao se radicalizaren: moi pola contra, optaron pola
capitulación, ao adoptaren pouco a
pouco as posicións ‘social-liberais’ que
xa coñecemos. Eis a proba, se fixer
falta, do papel decisivo que desempeña a renda capitalista na reprodución
das sociedades do Norte. Así, a segunda capitulación resultou ser máis
unha farsa que unha traxedia.
A derrota do internacionalismo
é, en parte, responsábel da deriva
autoritaria cara á autocracia nas experiencias socialistas do século pasado.
A efusión de expresións creativas de
democracia durante o curso das Revolucións rusa e chinesa desmonta o
mito fácil de estes países non estaren
suficientemente ‘maduros’ para a democracia. A hostilidade por parte dos
países imperialistas, facilitada grazas
ao apoio que lles brindaron os seus
pobos, contribuíu en grande medida
a tornar aínda máis difícil a procura
do socialismo democrático nunhas
condicións que xa eran por si difíciles, consecuencia do legado do capitalismo periférico.

Cando daban por morto ao marxismo, resultou que
as súas análises son referendadas e confirmadas
polos feitos
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Activistas das Comuna de París executados.
Segundo testemuñas da época máis de 50.000
homes e mulleres foron fusilados nas dúas
semanas seguintes á caída da comuna. A
lembranza desta primeira revolta socialista hai
140 anos, referida por Amin como a última que
tería lugar no centro capitalista, e a brutalidade
que foi necesaria para afogala, é o que dá azos
para soñar que algunha vez serán vingadas todas
as xeracións de oprimidos sacrificadas
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Así, a segunda vaga do despertar dos pobos, nacións e estados das
periferias do século XXI nace en condicións pouco mellores que as anteriores, por non dicir mesmo peores:
a suposta característica da ideoloxía
estadounidense do ‘consenso’ (lease
someterse ás exixencias do poder do
capitalismo monopolista xeneralizado); a adopción de réximes políticos
‘presidencialistas’ que destrúen a eficacia do potencia antiestablishment da
democracia; a eloxia indiscriminada
dun falso individualismo deturpado,
xunto coa iniquidade (valorada como
algo positivo); a adhesión dos países
subalternos membros da OTAN ás
estratexias implementadas polo establishment de Washington… Todos estes elementos están a penetrar dentro
da Unión Europea, unha institución
que non pode ser outra cousa do que
é: unha peza integral da mundialización imperialista.
Dentro deste marco, botar abaixo
o proxecto militar tórnase a primeira
prioridade e a condición previa para
levar ao éxito unha segunda vaga de
liberación que está en curso nas loitas dos pobos, das nacións e dos estados dos tres continentes. Até que iso
acontecer, os seus avances presentes
e futuros ficarán vulnerábeis. Non é
de descartar, pois, a posibilidade dun
remake do século XX, aínda sendo,
por razóns obvias, as condicións da
nosa época moi diferentes a respecto
daquelas do século pasado.
No entanto, este final tráxico non
é o único posíbel. A ofensiva do ca-

pital en contra dos traballadores xa
está en curso nos propios centros do
sistema, o que demostra (por se fixer
falta) que o capital, reforzado polas
súas vitorias en contra dos pobos da
periferia, é capaz de pasar ao ataque
frontal das posicións das clases traballadoras nos centros do sistema.
Nunha situación así, deixa de ser imposíbel imaxinar a radicalización das
loitas. O legado das culturas políticas
europeas aínda non está perdido e debería contribuír ao renacemento dunha consciencia internacional á altura
das exixencias da mundialización. Porén, evolucionar neste sentido topa co
obstáculo da renda imperialista.
Non se trata só de que sexa unha
fonte chave de lucros excepcionais
para os monopolios, ao ser tamén
un factor que condiciona a reprodución da sociedade no seu conxunto. E, dentro do apoio indirecto por
parte daqueles elementos populares
que procuran manter a todo custo o
modelo ‘democrático’ electoral actual
(por moi pouco democrático que resulte ser na realidade), en toda probabilidade o peso das clases medias é
suficiente como para arrolar calquera
forza que se vaia fraguando grazas á
radicalización das clases populares,
polo que resulta plausíbel que o avance no Sur tricontinental desempeñe
un papel central tal e como aconteceu
no século pasado. Porén, unha vez
que os efectos destes progresos se
deixen sentir, reducindo a dimensión
da renda imperialista, os pobos do
Norte deberían estar mellor situados
para se daren conta do fracaso das
estratexias que consisten en se someteren ás exixencias dos monopolios
do imperialismo xeneralizado. Neste
momento, as forzas ideolóxicas e políticas da esquerda radical deberían integrarse nese grande movemento de
liberación, baseado na solidariedade
entre os pobos e os traballadores.
A batalla ideolóxica e cultural ha de
ser decisiva para este renacemento, que
teño definido como o obxectivo estratéxico de construír unha 5ª Internacional dos traballadores e dos pobos n

As estratexias de representación
na obra plástica de Luís Seoane

Cultura
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A obra de Luís Seoane é,
sen dúbida, fundamental no
desenvolvemento da pintura
galega, sendo, alén diso, a figura
chave no debate sobre a fixación
dun modelo de arte galega no
século XX.

Guerrilleiros, 1950
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Carlos L. Bernárdez

Ao pasar os cen anos do seu nacemento, Luís

Profesor de Lingua e Literatura Galega

Seoane (Bos Aires, 1910 - A Coruña, 1979)

e licenciado en Xeografía e Historia,
sección de Historia da Arte. Ensaísta

preséntasenos como un modelo de intelectual,

de temas literarios e artísticos e

dun tipo de home de letras e artista fillo dunha

comisario de exposicións, é colaborador

concepción da cultura ligada fondamente ao

habitual en xornais e revistas. Entre as

compromiso social e político. Formado no

súas publicacións cómpre salientar as
dedicadas a escritores, entre outros,

galeguismo e no marxismo dos anos trinta

como Lorenzo Varela, Manuel Antonio,

e na cultura republicana, Seoane fixo parte

Xosé María Álvarez Blázquez,Vicente

do máis salientábel da intelectualidade fiel

Risco, Eduardo Blanco-Amor, Rafael

á República. Máis tarde, desde o exilio na

Dieste ou Ramón Cabanillas

Arxentina, desenvolveu unha inmensa obra,
pictórica, literaria, editorial e todo este labor
estivo situado “sempre en Galiza”, cerna das súas
angueiras culturais e políticas, porque Seoane

Mural La Plata, 1961

combinou permanentemente un interese pola
renovación desde criterios estritamente formais
coa preocupación ideolóxica e temática de matriz
galega, interesado en dar continuidade a un
movemento cultural de carácter nacional.
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O noso pintor comeza a súa obra

nos anos trinta en Galiza, en canto
estuda Dereito na Universidade de
Santiago de Compostela. O seu estilo
inicial, debuxos e augadas dos anos
trinta, enlaza coa modernidade estética internacional, evidenciando o
coñecemento de fórmulas postimpresionistas, cubistas, fauvistas e expresionistas, que nel se manifestan cun
fondo sentido lírico: eis as augadas
como Natureza viva ou as ilustracións
de libros como as realizadas para Cantiga nova que se chama riveira de Álvaro Cunqueiro; Huellas de Feliciano
Rolán; Corazón ao vento de Aquilino
Iglesia Alvariño ou Poemas do si e non
do mesmo Cunqueiro. Frecuentemente, o artista pon este lirismo ao servizo dunha mensaxe política, como se
pode ver nos seus debuxos de guerra.
Entre estes destaca o álbum Trece estampas de la traición, publicado en
1937 ao comezo do seu exilio arxentino. Trátase dunha intensa denuncia
da represión franquista, no que inclúe
gravados moi próximos aos álbums
de Castelao, cun ton en ocasións satírico, como en Impuxeron o Cristo na
escola, no que se percibe tamén a pegada do debuxo xermano de artistas
marcadamente sociais como George
Grosz. Non son os únicos exemplos:
abundan nestes anos de guerra os
debuxos de Seoane publicados en diferentes libros e revistas de temática
semellante, con gardas civís matando, mulleres violadas, combatentes,
etc. Uns dos mellores exemplos son
as tintas Narciso (Franco) (1940) e A
guerra (1939), a primeira coa face do
ditador espellada en caveira e a segunda conformando unha expresionista
danza macabra presidida por un espectro coa carauta do Xeneral Franco.
É na Arxentina onde vai desenvolver a súa obra desde os tempos da
Guerra Civil até os anos sesenta. Seoane, desde América, e sobre todo a partir dos anos corenta, é consciente de
que todo o proceso de modernización
da arte galega, levado a cabo polos artistas do grupo d’Os Novos (Maside,
Colmeiro, Souto...), e que el seguira

afervoadamente, precisaba dunha
posta ao día, de que, dito coas súas
propias palabras: “Galiza non pode
escapar aos movementos artísticos
universais”. O problema, que Seoane
expón e debate na súa correspondencia co pintor Carlos Maside, estaba na
orixe da renovación da arte, e en xeral
da cultura galega desde finais do século XIX. É o que podemos definir como
conservación do paradigma romántico nas artes, cun enxalzamento do
popular, que viña adobiado con certo
anecdotismo. Se é ben certo que a arte
galega a partir da década dos vinte foi
vivindo unha renovación salientábel,
persistía a fidelidade a un imaxinario
popular –punto de partida da chamada ‘estética do granito’– na obra de
preguerra de pintores como Maside,
Torres, Laxeiro, Colmeiro ou mesmo
o Souto de temática galega. Un aspecto, este da temática, que acaba por
condicionar as solucións formais, e
non sempre positivamente en todos
os artistas.

Emigrante, 1967
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Narciso, 1940
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Fronte a esta situación, Seoane
desenvolve unha obra pictórica, literaria e editorial desde o exilio que
estará orientada temática e formalmente para a formación dunha consciencia histórica con capacidade para
se proxectar sobre o presente, con
Galiza como eixo, mais cunha vontade de completa universalidade.
A superación do modelo romántico, herdeiro da cultura galega de
preguerra, realízaa Seoane atendendo
simultaneamente a unha mudanza
formal e a un tratamento temático
distinto do realizado pola xeración
anterior. No formal, o pintor vai construír unha linguaxe plástica moderna,
herdeira da linguaxe das vangardas
internacionais das primeiras décadas
do século XX. No temático, sen renunciar á representación de escenas
e figuras inequivocamente galegas,
vai dotar estas dun sentido ideolóxico
progresista, de clase, que evidencie á
vez a conflitividade e o ideal, cunha
concepción da historia que, aínda que
xullo 2010-xuño 2011

non liberada de todo do paradigma
romántico, pretende resaltar o protagonismo do pobo como motor da
historia: de aí a vontade e forza que
transmite a súa obra, unha forza que
reside nesa mestura de análise reflexiva e proposta de resistencia, realizada
cun modelo de acción e produción
que propende cara a unha visión da
arte non como unha simple obra
‘comprometida’, senón como parte
dunha complexa e posíbel vía emancipatoria. Como fai Bertolt Brecht no
seu teatro, Seoane non pretende contar na súa pintura historias que entreteñan: procura un distanciamento
a respecto das figuras que sirva para
que o espectador saia do alleamento,
xogando coa distancia como espazo
para a reflexión
Seoane emprega na súa obra cores planas, simplificadas, trazando figuras que se converten en emblemas
de Galiza, con especial importancia a
respecto do universo feminino, que
se nos ofrecen case como iconas,
cunha intensa natureza plástica, que
desde a modernidade suxiren o valor simbólico da pintura e escultura
medievais.
En contraposición co costumismo dominante en moitos pintores
galegos, Seoane, partindo de temas
semellantes –pénsese en obras como
O pastor de Arzúa (1946) ou Muller
con zocas (1949)– depura a linguaxe
até converter os mesmos temas nun
novo universo propio, que, sendo intensamente persoal, consegue que nos
impliquemos neles, que os sintamos
como algo que nos singulariza de xeito
intenso, ao tempo intelectual e afectivamente. Mesmo, xa nos anos corenta
ofrece obras como Traballando nas vías
(1948) ou Guerrilleiros (1947) dunha
moderna plasticidade antitópica no
tratamento da temática laboral ou social, no segundo caso de carácter antifranquista, coa guerrilla que resistía
nos montes galegos moitos anos despois de rematada a Guerra Civil.
Mais todo este proxecto discursivo e plástico tamén se fai desde a
estreita ligazón co universal, e a in-
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fluencia das vangardas históricas é
fundamental, o mesmo que o seu diálogo coa tradición nas súa diferentes
homenaxes (Durero, O Bosco, Goya,
Lucas Cranach, Rembrandt, Léger,
Gris, Castelao...).
Nos seus óleos asistimos á evolución do seu estilo cara a un maior
sintetismo. As pinturas dos anos
cincuenta presentan figuras de rexa
estrutura e forte estatismo e monumentalidade como Labrega sentada en
verdes (1954) ou Campesiña sentada
(1957). Progresivamente vai gañando
terreo o esquematismo e o dinamismo, alternando estes trazos nas figuras sobre a cor. Seoane reproduce figuras hieráticas que se reducen a esquemas figurativos, de contido simbólico,
con formas organizadas en planos con
cores contrapostas, de enorme poder
de suxestión. Mater Galleciae (1961),
Gran dama impasible (1961) ou Emigrante (1967) son exemplos perfectos
da singularidade do seu estilo. Este
tema da emigración é unha das constantes na súa obra, denunciando as
causas que a provocan e, coherente
coa súa concepción da historia, destaca o protagonismo colectivo, os movementos realizados polo pobo galego
a través da historia. Converte o pobo
anónimo no verdadeiro heroe de Galiza, nunha liña moi próxima á seguida polo seu amigo e compañeiro de
exilio, Lorenzo Varela, na poesía. No
cadro observamos o desarraigo, a miseria e a pura expresión de anonimato, elementos todos que nos devolven
a un mundo poboado de desarraigados e vítimas da historia que exilio e
a emigración provocou. A concreción
plástica é xa a da plena madureza do
autor coa súa característica linguaxe
sintética, planimétrica e colorista, que
debe moito ás súas experiencias no
deseño gráfico e na pintura mural.
Nesta altura, a angueira de Seoane
tamén afonda en aspectos da pintura
entendida como proceso autónomo,
autorreferenciado e lexíbel desde leis
propias, no ronsel dalgunhas das fórmulas das vangardas históricas e nunha orientación que ten un dos funda-

mentos –é claro– no cubismo, aínda
que de ningún xeito o pintor funciona
mimeticamente a respecto desta corrente, xa histórica na altura na que
traballa o noso pintor, chegando a
óleos máis abstractos, como Composición (1959). Neste sentido, estas
pinturas ‘case abstractas’ son tamén
debedoras dos logros da súa plástica
dos corenta e dos cincuenta, unha visión enriquecida pola súa experiencia
sintética de ilustrador, gravador e muralista, xa que das primeiras tira a súa
concepción da relación entre liña e
plano de cor, independentes mais inseparábeis e da segunda, a muralista,
adopta a proxección monumental que
acaba por transmitir nos seus óleos.
Neste contexto tamén debemos sinalar o maxistral cartelismo de Seoane
–velaí o anuncio de Cinzano (1952)– e
mais o seu deseño editorial, no que o
sintetismo e a expresividade atinxe
uns valores absolutos.
Estes aspectos tamén son manifestos nas súas paisaxes e nas naturezas

Campesina sentada, 1957
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Traballando nas vías, 1948
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mortas, un estilo que acada a súa plenitude nas décadas dos sesenta e setenta.
A paisaxe e mais a natureza morta son dous xéneros fundamentais
na configuración do estilo do grande
pintor galego, xéneros e obras que nos
permiten un pormenorizado achegamento á evolución da súa pintura, que
percorre un rigoroso camiño cara a
unha obra na que o sintetismo vai ser
o elemento definidor dos seus logros
formais.
A paisaxe, na obra de Seoane desde os anos corenta até aos setenta, é
un campo de experimentación fundamental. As primeiras paisaxes delatan
a influencia da pintura do uruguaio
Joaquín Torres García (Tranvía amarelo, 1952, Figuras e azoteas, 1953) na
súa composición e na vontade construtiva. Mais quizais as máis interesantes
son as realizadas a comezos da década
dos cincuenta, nun momento decisivo
da transformación do estilo de Seoane.
Nas paisaxes andinas, como as realizadas durante a súa viaxe ao territorio de

Neuquén en 1951 Paisaxe da precordilleira arxentina (Chos Malal I), Paisaxe
da precordilleira arxentina (Chos Malal
II), percíbese o seu singular sintetismo e a forza e maxia da cor, captando
nas paisaxes a esencialidade lumínica,
todo froito dun proceso depurativo,
que se pode observar no conxunto da
súa obra desde comezos dos cincuenta,
o que o vai levar a unha singular síntese dalgúns dos logros da vangarda
histórica (Picasso, Matisse, Leger...). O
resultado vai ser unha linguaxe propia,
que fusiona as diversas influencias,
que as pon en relación coa tradición
galega, para atinxir unha persoal modernidade, chegando ao seu cume en
obras dos anos sesenta, como a Paisaxe de ría (1964), e que mantén toda
a súa intensidade nas obras dos anos
setenta, como Amarelo de verán (1975).
A natureza morta, xénero descritivo por excelencia, serve a Luís
Seoane para elaborar unha moi sólida estratexia de representación. O
propio artista afirma, nun dos seus
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Se como pobo tempos
algo que contar é desde
a nosa singularidade e
que ser universal é ser
galego e en galego e
que esa actitude é a dun
auténtico intelectual
sen complexos e alleo
a calquera baleiro
pseudocosmopolistismo
textos teóricos que: “todos eses elementos simples [as froitas, as cazolas, as verduras, as tixolas, as lámpadas, as cerámicas...] que carecen de
significado estético para a maioría,
que os ven distraídos da súa posíbel
beleza, veñen servindo de motivo
para que o artista atope a súa distinción estilística e a súa capacidade
de utilización de recursos plásticos”.
Isto é ben evidente ao ollarmos as
naturezas mortas de Seoane que,
como as paisaxes, son un campo de
experimentación para a construción
do estilo, esa “distinción estilística”
da que o propio artista falaba.
Novamente, como acontecía nas
paisaxes, podemos achar nas súas
obras iniciais, da década dos corenta,
a pegada da influencia dos grandes
nomes da modernidade e da vangarda
histórica (Cézanne, Picasso, Gris, Matisse...). Asemade, a presenza de obras
de distintas épocas, desde as austeras
obras dos corenta como Natureza morta con repolo e copa (1949) ou Xerro con
peras (1949) até as esencializadas obras
dos sesenta (Os limóns, 1960), posibilita a comprensión do proceso depurativo ao que somete o seu estilo, que na
natureza morta adopta unha sintética
claridade formal e que propende cara a
un cromatismo tamén estrito e simplificado, do que é un magnífico exemplo
Homenaxe a Gris (1958).
Por outra banda, as naturezas mortas de Luís Seoane semellan establecer diálogos e, xa que logo, situárense
nunha liña da tradición do xénero na
arte occidental moi concreta: a que

prefire a austeridade e simplicidade,
a que valora e procura a beleza dos
“obxectos habituais e desdeñados fóra
da súa practicidade”, como el mesmo
afirma no mesmo texto teórico antes
citado; esa liña da tradición da natureza morta que ten excelsos exemplos
en Sánchez Cotán, Zurbarán ou Lubin
Baugin, na que conflúen, sen se excluíren, cartesianismo e ascetismo, a ordenada xeometría, a composición e mais
a austera sobriedade.
Mais é a figura humana a cerna
da pintura de Seoane, como el mesmo salientou, este era o tema máis
importante da súa obra. Velaí as súas
palabras:
El tema más importante de toda
mi obra es precisamente el estatismo
en la figura humana, convirtiéndola
en intemporal (...).Una cualidad que
distinguió, creo yo, mi labor de pintor,
fue siempre el color (...). El Lissitzky,
el gran constructivista ruso, escribió en
un ensayo referido a la estructuración
de espacios: “El color es una piel sobre
un esqueleto”, pero, en mi caso, me esforcé en señalar el esqueleto sobre esa
piel. En cuanto a mi obra debo señalar
que tanto la de muralística como la de
grabador y artista gráfico, han influenciado mi pintura de caballete.1
As pinturas dos anos cincuenta
presentan figuras de rexa estrutura e
forte estatismo e monumentalidade.
Progresivamente –ao longo dos anos

Paisaxe da precordilleira arxentina I, 1951

1 Seoane, Luis, Arte mural. La ilustración,
Editorial Sudamericana, Bos Aires, 1974,
sen paxinar.
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Trece estampas de la traición
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cincuenta e primeiros dos sesenta– vai
gañando terreo o esquematismo e o
contido dinamismo, alternando estes
trazos nas figuras sobre a cor. Seoane
reproduce representacións humanas,
tema esencial da súa obra, hieráticas e
que se reducen a esquemas figurativos,
de contido simbólico, con formas organizadas en planos con cores contrapostas, de enorme poder de suxestión.
Unha cor que, como lembra o propio
Seoane, citando Léger, xa non enfeita,
senón que ten unha función propia,
estrutural. Pintura pura significa cor. E
isto é ben evidente no seu muralismo
–realizado case na súa totalidade na
Arxentina– que ten como referentes
formais Léger e Le Corbusier e a súa
concepción da integración das artes.
Cómpre lembrar que cando Seoane
desenvolve o seu estilo, un referente
fundamental é a ‘síntese das artes’, un
concepto polo que amosan un interese
fundamental a finais dos corenta e nos
cincuenta algunhas figuras fundamentais da arte do século XX: Fernand Lé-

ger, Henri Matisse, Pablo Picasso, Henri Moore, Max Bill ou Le Corbusier. A
relación entre a pintura, a arquitectura
e muralismo ocupa nestas reflexións e
esforzos un papel sobranceiro.
Esta idea de integración estaba claramente no ambiente artístico francés
dos corenta, que Seoane coñece de
primeira man en 1949, e achámola so
formulacións ben variadas, incluíndo a
relación literatura / artes plásticas.
Seoane desenvolve a súa linguaxe
asimilando estas influencias mais,
como é notorio á vista das obras dos
anos corenta, partindo do Movemento
Renovador da Arte Galega e da estética
do granito, é dicir do mundo estético
que el viviu no Santiago do período
republicano no que combinaba un activismo político galeguista e esquerdista
cunha arte na que a identidade nacional ía da man da renovación formal.
Nesta construción estilística, xunto cos influxos vangardistas, xoga un
papel fundamental a ollada que deita
sobre a tradición medieval, que fai que
teña os manuscritos miniados como
influxos recoñecidos, citando en ocasións os galegos como o Tombo A da
Catedral de Santiago, o Diurnal de Fernando I e Sancha de Biblioteca da Universidade de Santiago, alén dos Beatos
e, por suposto, a pintura mural románica (San Isidoro de León, Sant Climent
de Taüll). Tamén afirma que seguiu
a lección dos mosaicistas bizantinos
en canto á verticalidade da súas figuras e ao seu hieratismo. Un exemplo
perfecto son as dúas grandes portas,
realizadas para un centro comercial de
La Plata (1961), con monumentais figuras femininas concibidas por Seoane
e realizadas na fábrica de cerámica de
Magdalena so a dirección do pintor e
ceramista Isaac Díaz Pardo, que chegara á Arxentina en 1955 e montara a fábrica de Magdalena, preto de La Plata.
As portas, cambadas, de dúas follas,
cada unha e de fina porcelana alongada
e non con pequenos anacos, provocan
unha intensa luminosidade e evocan o
mundo bizantino.
En síntese, Seoane elabora, por
medio das súas pinturas, gravados e
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murais un espazo intelectual e emocional, no que a visión é harmonía.
Cre que na superación da disociación
entre as distintas artes, feito que entende como unha desgraza para a arte
occidental. Encontra na creación contemporánea a posibilidade de reunificación, de síntese (deseño, debuxo,
libro, mural, arquitectura, arte, industria, publicidade...).
En todos os ámbitos deixa a pegada do seu estilo, creado e desenvolvido durante máis de tres décadas e
froito dun traballo intenso e rigoroso. Un estilo que nace da fusión da
tradición e a linguaxe da modernidade internacional para, a partir desta,
construír os alicerces dunha pintura
profundamente galega que se sitúa
fortemente inserida nos valores da
tradición occidental, á que se achega
con intenso rigor. Estamos perante
unha pintura que é froito dunha elaborada reflexión e que tende a unha
progresiva esquematización das figuras, un esquematismo favorecido
polo uso dunha pintura plana e o
contraste de cores e liñas interdependentes en equilibrio coa realidade.
Os logros deste labor, ben evidentes
para quen contemple a súa abondosa
obra, supoñen un dos capítulos máis
importantes na construción dunha
arte galega aberta e firmemente ancorada no mellor das correntes internacionais. Contemplando o seu traballo situámonos fronte a frutíferas
estratexias representación das que
vai agromar parte do máis valioso da
pintura galega do século XX.

Composición, 1959
Tranvía amarelo, 1952
Xerro con peras, 1949

Nun dos seus textos teóricos,
Seoane afirmou que, dados os seus trazos singulares, a tradición artística galega –desde a prehistoria até o seu presente– constituía outro idioma galego.
A súa obra é un compendio das súas
fidelidades lingüísticas: a da plástica e
a da lingua galega, que defendeu e cultivou sempre en penosos momentos
históricos, consciente de que se como
pobo tempos algo que contar é desde a
nosa singularidade e que ser universal
é ser galego e en galego e que esa actitude é a dun auténtico intelectual sen
complexos e alleo a calquera baleiro
pseudocosmopolistismo.
En definitiva, estamos perante a
obra dun pintor que é a síntese da Galiza máis valiosa e creativa, orgullosa
da súa identidade nacional, respectuosa cos valores da súa singularidade
histórica, artística e lingüística. Seoane deunos até o seu derradeiro días
un modelo de acción e creación, un
modelo de creatividade e dignidade.
Eis o seu legado n
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A declamadora, 1966
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Unha análise de
contido da plástica
de Luis Seoane
Luis Seoane, en torno a 1950, introduciu a nosa pintura nas
correntes do século XX, ao abrazar un discurso acorde coa súa
época. Na súa produción aprécianse cinco etapas, incluíndo
unha inicial que comeza antes de exiliarse a Bos Aires. Nelas
as rupturas nunca foron tallantes, e o paso dunha a outra non
significou rachar de todo coa anterior. A súa evolución transcorre
sen interrupcións, mais con escalas para recapitularen sobre
achados anteriores e do momento. De aí que, en todos os seus
períodos, se atopen pezas susceptíbeis de se encadraren dentro
do anterior, ou que conxuguen resultas de varios distintos. Isto
móstranos un autor reflexivo, que planifica e confecciona os
óleos, debuxos, murais, gravados, deseños para cerámicas, tapas
ou ilustracións de libros con intelixencia reflexiva.

María Antonia Pérez Rodríguez
Profesora titular de documentación
na Universidade da Coruña (UDC).
Premio extraordinario de doutoramento
da Universidade de Santiago de
Compostela (USC) pola súa tese sobre
Luis Seoane
xullo 2010-xuño 2011 terra e tempo
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Ao analizar a entrada da pintura
galega nas vangardas que se desenvolven no primeiro terzo do século
XX, case sempre se conclúe que ía
con retraso con respecto ao do Estado español, e non se toman en conta
unha serie de factores que a insiren
dentro da tónica xeral da plástica na
Península Ibérica. Esquécese que só
foron creadores cataláns estabelecidos ou con longas estadías en París
os que contribuíron ao nacemento e
desenvolvemento das vangardas históricas; que foi despois de 1920 cando
contados artistas pasaron por unha
curta etapa marcada polo cubismo
ou o expresionismo ou que o surrealismo, malia ser a corrente que mais
axiña abrazaron os creadores do Estado español, no acadou até 1930 unha
presenza de certo relevo. Ademais,
pásase por alto que despois da Guerra
Civil, o primeiro paso de cara a unha
plástica contemporánea aconteceu en
1949, coa escola de Altamira e o grupo Dau al Set (1948).

Natureza viva, 1932
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O primeiro período (1929–
1941/42). De antes de 1936 só se
conserva algún debuxo (sendo nalgún deles claro a influencia de Chagall) e ilustracións que publicou en
xornais de Santiago, Vigo, Lugo e
Madrid e nos poemarios de Álvaro Cunqueiro e Feliciano Rollán.
Empeza con dúas mostras de caricaturas en Amigos del Arte, e con
outra no Café Español, tamén en
Compostela. Cantos as comentan
auguran un futuro prometedor para
un principiante con dotes. Segundo
Santiago Montelo Díaz1, trátase dun
artista impulsivo que se propón ser
autenticamente ‘novo’ porque desexa unha Galiza ‘nova’, que superou
plasmar a psicoloxía individual e os
‘tipos galegos’. Aplaude a síntese e
rotundidade no trazo e aconséllalle
exercitarse ap interpretar co debuxo
poemas vangardistas, que percorra
lugares de onde extraer motivos2, lea
revistas de arte e a Roh, Worringer e
Wofflin. Seoane aproveitou esas recomendacións, xa que sempre foi moi
bo lector e adestrou a súa capacidade
para eliminar o accesorio ou para interpretar iconicamente textos escritos ou orais. Noutro xornal, lese que
o “escolante de dereito” en 1930 se
presenta en Santiago “[…] con nuevas
aportaciones y no poca novedad […].
Procedimientos y ejecución de ahora,
de nuestro tiempo”3. E en El Compostelano:

1

Lázaro Vizcardi (Montero Díaz, S.), ‘El
arte joven en Santiago de Compostela’, El
Faro de Vigo, o 29 de xullo 1929. Montero
Díaz, entón próximo o marxismo, virou
sobre 1935 cara ao fascismo.
2 “O meu mestre e mais o de Carlos Maside, compañeiro meu durante tantos anos,
foi a feira dos xoves en Santiago de Compostela. Eso por unha banda, por outra
o pórtico das Praterías. Alí fundíanse os
dous mundos: o das vangardas e mais
o da tradición, a realidade e a arte [...]”
Fernández Freixanes, V., Unha ducia de
galegos. Vigo: Galaxia, 1976, p. 69.
3 S.A. ‘Exposición de Seoane’, El Diario de
Galicia, 18 de xullo, 1930.
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Desfile de damas en cortejo de
honor, Mannenquins (sic.) azules,
verdes, rojos […] sobre el fondo musical del Jazz-Band […] Su primera
exposición es rica y fragante como
una espléndida floración primaveral.
Optimista como una fiesta de color.4
Os manequíns é un dos motivos
escollidos para simbolizar a desaparición dun tempo e dunha estética,
polos artistas que avogaban pola ‘arte
nova’. Tampouco sorprenden os fondos con jazz-band5. O jazz comporta
o popular pola súa orixe, para os europeos adiciona a novidade, e entra
no gusto das vangardas históricas
polo exótico. Posibelmente, Seoane
o entendese tamén como expresión
de identidade e de desafogo por parte dun grupo social explotado polos
brancos. Curiosamente, o seu admirado Alfonso R. Castelao plasmou as
danzas dos negros de Nova York nos
espléndidos Debuxos de negros.
En 1936, participa na campaña
para a aprobación do primeiro Estatuto de Autonomía, e deseña un cartaz
cun polbo apresando un home no cal
se le: “O estatuto liberará a nosa Terra”. Emprega o cefalópodo cun significado negativo, tomando en consideración a influencia dos mitos e lendas
para configurar o imaxinario das persoas: para os pobos de cultura atlántica e celta, o polbo asóciase ao temíbel
kraken, o destrutor monstro mariño.
Exiliado en Bos Aires desde finais
dese ano, nun principio traballa como
xornalista, deseñador, ilustrador e
editor de revistas e libros. Dentro da
súa loita en prol da Segunda República, insírense moitos debuxos con pegadas de Guadalupe Posadas, Trece estampas de la traición (1937), álbum de
4

Leonardo (Devesa, M.), ‘Seoane dibuja’,
El Compostelano, Santiago de Compostela, o 19 de xullo 1930.
5 “Cuando se imponía el charlestón, la pelirroja Clara Bow acababa de casarse y se estrenó El ángel azul. Nos encantaba la voz
de Marlene Dietrich y la de Al Jonson con
las primeras películas de jazz”. Luís Seoane.
Textos Inéditos (ed. Núñez, M.), p. 43.

debuxos de “[…] un artista vocacional
que antes de 1936 practicaba el arte
en los momentos que le dejaban libre
sus actividades de abogado y propagandista del nacionalismo gallego”6.
Nel evidénciase a pegada do expresionismo na tallante contraposición de
mancha e liña, en concreto de Grosz
no trazo firme e incisivo, así como na
elección dos temas cos que patentiza
a crueldade dos falanxistas.
Nas ilustracións para medios de
comunicación da cidade porteña (Crítica, Noticias Gráficas, El Dia, etc.),
ou do exilio da guerra civil (Galicia
Libre que edita e dirixe con Núñez
Búa), o savoir faire de Seoane motiva que posúan unha perfecta adecuación ás técnicas de reprodución
da imprenta. Nelas predomina a liña
sen interrupción, mentres a mancha
salienta o deseño ou a tensión e drama do tema. O dadaísmo berlinés e
o expresionismo planean sobre as
combativas ilustracións de Crítica ou
Galicia Libre; as dos outros dous xornais cun corte pro-republicano máis
temperado, emanan un lirismo amargo con raíz en Goya e en Picasso.

A guerra, 1939

O segundo período (1942–
1950/51). En 1942, expón en Bos Aires
na colectiva Estampa Gallega gravados
realistas en gris e negro xunto con estampas de formas tensadas e cor plana
e outras con pigmentos menos fortes e
6

J.M.P., ‘Trece estampas de la traición’, La
República, sec. Libros y Autores, Bos Aires, o 9 de agosto 1937.
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Guerrilleiros españois, 1947

bastante materia. Porén, o debuxo centraba o seu interese, e en 1944 publica,
con texto de Rafael Dieste, Homenaje a
la Torre de Hércules, que obtén o premio
do American Institute of Graphic Arts
e a Pierrot Morgan de Nova York. Os
deseños deste libro son de liña continúa, algúns con leves deformacións nas
contornas, o cal provoca que a luz suxira certo claroscuro e xogue o papel de
achegalos a un poético realilusionismo.
A mediados de 1940, Luis Seoane
efectúa unhas declaracións na mesma
sintonía do que xa escribirá en Alento7, e do que pensará durante toda a
súa vida:
Solo creo en un arte que nace de la
tierra, aquella tierra que cada uno ama
libremente (...) Para el artista no debe
existir ninguna ortodoxia (...) No creo
en el artista apartado como hombre
del pueblo y al margen de sus luchas
(...) El tema me pareció siempre no
menos revelador de un artista que el
grafismo de su dibujo.8
Até 1950-51, o figurativismo é
pleno, e abálase entre a temática convencional, a que nos remite á mitoloxía grecorromana, á nosa Terra, á
Guerra Civil ou ‘aos fuxidos’. O seu
estilo singularízase polo influxo da
escola metafísica italiana (que coñece a fondo por Attilio Rossi) e a do
postimpresionismo nos bodegóns ou
representación de seres humanos.
7

Seoane, L., ‘Unha arte da terra’, Alento,
Santiago de Compostela, setembro 1934.
8 S.A., ‘Contesta Luís Seoane’, Revista Latitud, Bos Aires, abril 1945.
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Lembremos que esta última corrente
chegou a deixar unha forte pegada
no movemento renovador da pintura
galega: Colmeiro formaba parte del,
e algúns críticos perciben, ao remate
dos corenta, certas afinidades entre
ambos os artistas, algo aceptábel no
que atinxe á escolla de certos temas
(campesiños, mulleres) e á gama baixa
das cores. Seoane pinta cunha paleta
de tintas quebradas, con predominio
dos rosados, azuis, grises, pardos ou
brancos area e bastante empaste. O
debuxo contorna aínda que, en ocasións, asumen esta función os pigmentos moi recortados que proceden
cal un linde co fondo.
Coa mostra de 1947 na prestixiosa Sociedad Hebraica Argentina, inicia o percorrido que o instalará no
centro do sistema artístico arxentino
e latinoamericano. Colgou óleos empastados que reflicten a súa preocupación polo papel dos pigmentos, a
solidez construtiva e a definición das
formas. Os bodegóns posúen cores
con gradacións; nas paisaxes matízaos máis e introduce toques fortes;
na serie Guerrilleros españoles (en
ocasións aparece como Cazadores),
son baixos e con tendencia cara aos
fríos, e cando acomete a figura feminina, aproveita a roupa para disparalos.
A finais da década, na plástica de
Seoane xa se descobre o amor polo
popular e un lirismo melancólico que
os críticos denominarán “halo de
galeguidade” e que se converterá en
algo moi repetido; ademais revélase
a súa instintiva propensión cara a un
cromatismo intenso e lumínico. Serán tres elementos perseverantes na
súa produción.
A viaxe a Europa en 1949 marca o inicio do abandono no óleo da
figuración ‘realista’, da pigmentación tirando á baixa e da materia;
para este cambio, resulta crucial a
mostra sobre o cubismo que olla no
museo de Grenoble9 e outras que viu
9

Solsona, B., ‘Cuatro pintores argentinos
en Montparnasse’, El Hogar, sec. En el
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Cando o expresionismo
abstracto e a pintura
xeométrica estaban a
ser promovidas polo
goberno dos EUA como
o sumum da vangarda,
Seoane escolle formas
configuradoras de
mensaxes rupturistas

en Francia, país no que participa no
Congreso de Partisanos pola Paz que
se celebra en París e durante o cal
coñece Pablo Picasso. Durante esta
mesma viaxes, en Londres asiste ao
Congreso pola Integración das Artes,
unha xuntanza decisiva para a abordaxe da súa pintura mural que lle
proporcionou o primeiro baseamento teórico para admitir, sen receos,
como as experiencias en cada unha
das distintas técnicas que utilizaba as
aplicaba nas outras.
O terceiro período (1950/52–
1961/62). No primeiro bienio, o
misterio e a melancolía seguen a impregnar cadros con figuras e o mar
no fondo, e que agora non arrincan
en exclusiva da mitoloxía, das xentes
que permanecen en Galiza agardando
mundo de las Formas y los Colores, Bos
Aires, xullo 1949. El Hogar era, quizais,
a revista de máis circulación entre 19501965.

a volta dos emigrantes políticos ou
económicos, ou delas poder marchar.
Arrincan ademais de coincidir durante a súa recente travesía do Atlántico
con emigrantes galegos que embarcaron en Vigo, nos cales tamén se inspirou para as ilustracións de Fardel
de Eixialo. En 1952, relegará o mar a
un segundo plano, para centrarse nas
persoas que están diante del e facelas
comparecer rotundas. Seoane, optimista por natureza, nese ano (os EUA
envían delegación oficial a Madrid)
convéncese definitivamente de que a
volta dos refuxiados irá para longo,
de que o tema por si só non resulta
determinante para ser un pintor comprometido e que debe expresarse na
linguaxe do tempo que lle touco vivir.
E sóltase do pouso da pintura metafísica italiana e do que conservaba
do noso movemento renovador, para
voltar os ollos a Picasso, Leger e Gris,
a Matisse e aos fauves, e a canto posúen de actual e identitario os códices altomedievais, a arte románica e

Nu, 1950
Ruínas da guerra, 1949
Ofrenda ao mar, 1950
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a popular. E xa desde agora, ao igual
que Jean Paul Sartre, rexeita a baixa
calidade da creación, que se explica en
aras a obter un propósito político, un
obxectivo que o pintor de Arca aprecia indelébel e efémero logrado dese
xeito.
A polémica que mantén con Carlos Maside confirma as diferenzas
entre ambos os dous na concepción
da plástica, e a visión máis moderna
do noso autor corrobórao, así mesmo
canto lle escribe10 a Fernández del Riego e a Rafael Dieste co gallo da mostra
de Pintores Galegos en Bos Aires, pa10 Carta do 27/07/1951 a Del Riego: “[…]
Maside. Continúa siendo el único inquieto entre todos los que vinieron y tambien
probablemente el único que se plantea
problemas de pintura. Laxeiro y tambien
Prego de Oliver, gustan en general y el
escultor Faílde es indiscutible, aunque
creo que no supera a Eiroa [...] te ruego
no hagas uso de estas opiniones pues no
debemos descorazonarlos [...] La sensación que tenemos es que la generación
que comenzó a manifestarse en literatura
y arte por el año 30 aproximadamente no
ha sido superada.”

A malla, 1954
Os porros, 1958
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Carta do 7/08/1951 a Dieste: “[… ] los
más interesantes son Maside, Laxeiro y
Prego de Oliver. Maside, aunque no envió
obras destacadas, es seguramente, a mi
juicio, el más inquieto. Sin embargo, la
sensación general que se recibe es de que
unos y otros se detuvieron en 1936 [...]
Cuadros de gran formato, aparatosos, excluyendo a Maside, subidos de dibujo y
de color. La mitad de los que trajo Laxeiro
son aproximadamente del año 32 y son
los mejores del.”
xullo 2010-xuño 2011

trocinada polo Centro Galego, grazas
á súa teima e traballo, ao retornar de
Europa11, Seoane enceta o proceso de
asimilación de canto ollou e escoitou
que o levará a un estilo propio, e en
1951 sorprende cun cromatismo que:
“[… ] cobra en el Paisaje de Neuquen
fuerza a lo Vleminck y en El manisero asume el sentido geométrico
de la ciudad”12. A segunda tea porta
o carácter simbólico que impregna
grande parte da súa obra, como confirma canto lle di nunha misiva do
7/08/1951 a Lorenzo Varela: “He pintado un cuadro bastante grande con
un florista porteño de esquina y otro
de un manisero, él que se detiene
muchas tardes a la puerta del Centro
Gallego [...]. Pintando estos emigrantes de cualquier parte que ellos sean,
estoy seguro de pintar a Galicia.”
En 1952, xa renovou a cor e o
debuxo aguanta a composición duns
lenzos ricos en pigmentos case puros
que representan paisaxes urbanos,
bodegóns, obreiros, emigrantes e
mulleres de planta forte. Mais o paso
cara á contemporaneidade non gusta
a bastantes persoas, nin a algúns críticos de xornais bonaerenses, como
11 Nunha carta do 7/08/1951 a Dieste: “He
pintado mucho, todo lo que pude, no se
si con progresos o no, afirmando en cierta
manera la dirección de mi pintura última,
la de los pocos cuadros hechos en París
y en Londres. Creo que he conseguido
afianzar lo que puede tener de personal a
la vez que me plantee, me planteo problemas más de acuerdo con el arte general
de nuestros días suponiendo que la síntesis y la visúalidad sean dos de sus características más importantes y que desde
luego vienen personalizando mis obras
últimas.”
Carta a Lorenzo Varela do 8/10/1951: “La
sala queda muy bien, mi pintura creo aparece en ella unida, popular, alegre, fuerte
y aunque ella no representa todo lo que
quiero hacer, estoy bastante contento por
lo que seguramente haré.”
12 Gutierrez, E., ‘El lunes finalizará una
muestra de Luís Seoane’, La Ración, sec.
Notas de arte - Cuadros y Exposiciones,
Bos Aires, o 19 de outubro 1951.
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o de La Prensa: “[…] los tonos que
emplea en las figuras de Emigrantes,
Tertulia y Obreros no han sido suficientemente adecuados al tema.”13. Os
mais, pola contra, gaban a condensación da cor, a composición rigorosa ou
a ruptura da perspectiva euclidiana e
din que presenta un mundo real elevado a intemporal e critica para coas
inxustizas. Pinta coa autenticidade
que implica crer a arte como verdade.
El mesmo aclara como aborda o cadro
nesta década, cunhas respostas que
concordan co xa expresado nun artigo
publicado antes en Grial14:
Acentúo las formas para exaltar
su carácter expresivo y cuido de que
cobren importancia por sí mismas,
independientemente de cada valor y
del color. Procuro hacer pintura plana,
pero huyendo caer en el falso primitivismo; trato de hacer una pintura
plana, construida, de fuerte carácter
expresivo. Huyo de las facilidades
manuales y de los acentos “artísticos”, así como de esa pintura confusa, triste, sucia y surgida del fregoteo
que podríamos llamar, para darle un
nombre, existencialista. Utilizo valores abstractos en mi pintura figurativa, para conseguir posibilidades expresivas de mi imagen artística de la
realidad. Se trata como se dijo, de que
con líneas y colores hagamos surgir el
cuadro de un plano, pero en mi caso
trato de hacerlo, repito, con la mayor
pureza de medios. No se encontrará,
probablemente, en mis óleos o en
mis dibujos, una visión a la moda del
mundo; tampoco trato de ser original,
sino de ser yo mismo (...) La realidad
del recuerdo y la realidad del presente, se mezclan en mis cuadros.15

13 S.A., ‘Cuadros de Luís Seoane’, La Prensa,
sec Artes Plasticas, Bos Aires, o 4 de agosto 1952.
14 ‘Anotaciones sobre la creación artística’.
En Pintura Gallega Actual, Vigo: Galaxia,
colección Grial, nº 2, 1951, pp. 27-44.
15 S.A., ‘Nuestros Artistas Plásticos. Dice
Luís Seoane’, Revista de propaganda, Bos
Aires, outubro 1952.

Grazas ao primeiro Libro de tapas
para libros (1953), veuse como moitos
dos problemas da pintura de cabalete
antes se lle formularon e os resolveu
nas tapas. Sobre isto, escribirá que algúns historiadores da arte non saben
que no artista “[…] influyen todas estas expresiones gráficas y que muchos
hallazgos en el género de arte más cultivado por ellos, la pintura o la escultura, son bastantes veces consecuencia de logros alcanzados en el grabado o en el dibujo de ilustración, o de
soluciones conseguidas en talleres
gráficos.”16 As tapas recordan cartaces
publicitarios, unha suxestión lóxica,
porque as formulou cal reclamos para
a venda, e porque neses anos deseñou
os primeiros affiches abstractos da publicidade arxentina. Manuel Rabanal
relacionounas coa arte prehistórica
galega, sendo o primeiro en apuntar o

Paisaxe, 1957

16 Seoane, L., Arte mural. La ilustración.
Bos Aires: Ed. Sudamericana, 1974, sp.
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Mariñeiro, 1953
Beiras do Neuquén, 1951
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influxo das nosas insculturas na plástica de Seoane:
Este primitivismo estudiado, recreado hábilmente de las Tapas, llega,
por lo menos, a los petroglifos, a las
insculturas rupestres […]. Fuertes estilizaciones, reducción violenta de las
cosas a su esquema, síntesis de soles
en esvásticas.
Yo no creo que esto sea picassismo. Más bien se trata de llegar por
el camino de una soterrada, ancestral tradición, a lo que otros han llegado por la vía de la revolución, de
la destrucción de las formas (…) yo
me permito sospechar que el dibujo
de Seoane como decorador de tapas
de libros acusa cuantiosos rasgos del
sustrato. Por él, por sus cuadraturas
concéntricas y sus perfiles de navaja,
seriamos capaces de llegar hasta los
mismísimos Oestrimnios de Avieno,
hasta los celtas de las citanias, o los
galaicos del Medulio.17
Desde mediados dos cincuenta,
aposta con firmeza polo cubismo colorista de Picasso, polo sintético de
Juan Gris, polo planimétrico de Leger,
de quen asemade é debedor na monumentalidade das figuras, na cor forte e
plana e no debuxo groso cos que perfila os planos. Opta por beber do fauvismo pola luz do cromatismo, en especial de Henry Matisse dada a xugosidade que lle concede a cor. E baixo
esta moi ben calculada cifra asentada

no trazo e na efusión e empuxe dos
pigmentos, xace o coñecemento dos
Beatos aragoneses e do románico a severidade e solidez da arquitectura e a
expresividade da pintura e escultura.
A todo o anterior, súmase a valentía
nas combinacións e a ledicia que o
pobo lle confire á cor.
Nos anos finais da década, a súa
produción inscríbese nunha modernidade formal baseada na síntese da
imaxe delimitada pola liña (xeralmente negra) e colocada nun espazo
bidimensional, e nun forte e lumínico cromatismo que moitos autores
relacionan cos vitrais das catedrais
góticas. No seu coñecido estudo, Julio J. Payró incide nas influencias da
arte popular e da románica (algo que
o mesmo Seoane xa manifestara a finais dos anos corenta), e da pluma do
autor de Bomarzo sae a comparación
cos vitrais18. Tamén Múgica Lainez
escrebe que nel concorren elementos
populares galegos e as concepcións
da arte cubistas e expresionistas. A
primeira aseveración, concorda cun
atributo diferencial que case todos os
analistas apreciarán, xunto con que o
‘espírito’ galego e celta impregna o seu
mundo e a súa linguaxe. O menestrel
e popular de raizame galega nótase
en bastantes temas dos lenzos e de
moitas xilografías, no uso da técnica
do estarcido e no traballo no eido das
artes gráficas. Así, para as tapas da co-

17 Rabanal, M., ‘Libros de tapas’, La Noche, Santiago de Compostela, o 19 de
xuño1959.

18 S.A. (Mújica Láinez, M.), ‘Seoane’, La Nación, sec Bellas Artes, Bos Aires, o 14 de
agosto 1954.
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lección Mar Dulce da editorial Nova,
inspíranse nas cartas da baralla.
Dado o seu modo de entender
a arte, é normal que Seoane se preocúpase desde sempre polo receptor;
incluso diferenciaba a que tipo de receptores se dirixía cos gravados, murais, óleos, etc. Eduardo Jonquieres,
aludindo ás teas, mantén que: “[…]
nos coloca, sin intermediarios teóricos, ante imágenes activas y recias
que no pueden dejarnos indiferentes,
que nos comprometen y nos ganan”19.
O escritor coida que o diálogo se efectúa mediante a plasticidade da imaxe,
xa que a obra do noso autor acadou
un valor pictórico grazas á simplificación, á pigmentación vigorosa e a
apostar polo antianecdotismo. Sobre
o destino da obra de arte, en 1951
Seoane vertía unhas consideracións
que o sitúan moi preto do concepto
de opera aberta que Humberto Eco20
desenvolvería en 1962:
Es falso que la obra de arte concluya en sí misma; más bien comienza en sí misma, en su relación entre
ella y el espectador. El artista es un
descontento, que no queda nunca –no
puede quedar- satisfecho de su obra, y
no puede darla por conclusa sin traicionarse a sí mismo; no puede, pues,
concluir en ella o con ella. La obra es
independiente del artista y de su voluntad, y con ella comienza una nueva
relación: la permanente entre la obra
y el público que la contempla. El artista al no dar por concluida su obra
y librarla al destino de toda creación
de arte, no hace sino reconocer su impotencia para conseguir su ideal artístico, e ir renunciando amargamente a
la perfección pensada21.

19

Jonquieres, E., ‘Luís Seoane (Galería
Viau)’, Buenos Aires Literaria, Bos Aires,
novembro1953.
20 A primeira edición de Opera Aperta de
Umberto Eco levouna a cabo Ed. Valentino Bompiani en 1962.
21 Seoane, L., ‘Anotaciones sobre la creación artística’, en Pintura actual en Galicia, op. cit.

Cando o expresionismo abstracto
e a pintura xeométrica estaban a ser
promovidas polo goberno dos EUA
como á arte dos pobos avanzados e
demócratas e o sumum da vangarda,
Seoane escolle formas configuradoras
de mensaxes rupturistas; toma o concepto de comunicación cun sentido
dialéctico e diacrónico e non camiña
cara ao vacuo formalismo. Procura superar o perigo decorativista ao agarrarse ao contido ideográfico das iconas
que, malia a súa esencialización, remiten ao substrato terreal. Para el, a
linguaxe plástica posúe unha orixe e
función social.
Ao remate dos cincuenta, as súas
teas son cal unha ensamblaxe que
se desmontaría de non estar ben encaixada, mais non ocorre porque articula as partes coa racionalidade dun
matemático e a precisión dun técnico;
como un químico coñecedor das reaccións que se orixinan ao precipitarse
as sustancias. Diríase que aplica con
metodoloxía as teorías da Gestalt. A
partir de 1957, empeza a esnaquizar
as formas e continúa a pintar paisaxe,
menos barcas, moito bodegón, e figuras femininas de potente presenza que remiten ao substrato galego,
un substrato que o conduce a que as
converta en arquetipos da muller con
azos, xa que, para el, son unha das calidades das nosas mulleres e de Galiza, das que son un símbolo.
El Mundo adianta en 1956 que:
“[…] cualquier momento podría pasar
a la abstracción plena (como se puede
ver en un paisaje suyo) pero si no lo

As remolachas, 1959
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Gran dama impasible, 1961

hace es porque gusta colocarse en el
límite de la realidad.”22. O camiño é
paseniño. De feito, en 1958 non contempla disolver as formas:
“…Yo me sitúo con los figurativos
pero no desdeñé nunca el extraordinario aporte visual y técnico de los
llamados abstractos. Tiendo hacia un
figurativismo esquemático, una pintura cada vez más esquemática y definidora, precisa; en continuar el método
de trabajo deductivo de que escribía y
fue ejemplo Juan Gris.”23
Mais estaba a experimentar, a
permitir que a pintura sobre os muros
informase a da tea na monumentalidade e no enérxico cromatismo planimétrico de orixe en Leger. Estaba a
22 S.A., (L.N.), ‘Seoane’, El Mundo, sec. Artes Plásticas, Bos Aires, o 9 de setembro
1956.
23 Baliari, E., ‘Itinerario artístico. Diálogo
con nuestros artistas’, Clarín, sec. Las
Artes al Día, Bos Aires, o 26 de xaneiro
1958.
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se debater entre a abstracción e o seu
persoal figurativismo sintético: unha
loita que se constata na organización
dos óleos en base a planos-cor, e nas
manchas desestruturadas das acuarelas coas que gañou o certame do Salón
de Acuarelistas 24
O ano seguinte, os seus lenzos
singularízanse pola audaz descomposición da figura, por desencaixaren os
planos, racharen as contornas, usaren
tonalidades novas; particularízanse
por proxectaren a impresión de que
lles permite ás formas superar os limites que lles asigna cun debuxo cada
vez menos opresor e menos perfilante. Lorenzo Varela mantén que: “La
línea dejó de ser límite o continuidad
del color, sin que el cuadro sea dibujo
coloreado o color ‘dibujante’. La línea
no abraza el color: baila con él, pero a
la debida distancia”.25 Seoane anuncia
a linguaxe da súa etapa seguinte.
Sobre 1961 pasa por un moi curto período no cal a fisicalidade da
pintura se converte en elemento expresivo. Relegou a cor lisa e pulida a
un segundo plano, para dar paso ao
uso comedido da materia, unha opción que se debe entender como un
experimento puntual que non alterou
en demasía as bases da súa linguaxe,
como se le en Noticias Gráficas: “La
obra de Seoane tiene además de su
propia significación, el valor de una
continuidad no alterada por los llamados de cantos de sirenas de la moda.
Pero en este caso es interesante asistir
a una variante en la aplicación de la
materia que agrega a sus valores una
posibilidad más.”26 O noso artista virará axiña cara a unha abstracto-figuración cunha ostensíbel influencia de
24 S.A. (Pico Estrada), ‘Otorgó Premios el Jurado del Salón de Acuarelistas’, La Prensa, sección Artes Plásticas - Por las Galerías de Arte, Bos Aires, o 25 de outubro
1958.
25 S.A. (Varela, L.), ‘S.T’, La Ración, sec. Notas de Arte - Cuadros y exposiciónes, Bos
Aires, o 10 de outubro 1959.
26 S.A., ‘Luís Seoane’, Noticias Gráficas, sec.
Panorama de las Artes plásticas - Caballete, Bos Aires, o 1 outubro 1961.
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Existe en Seoane
resistencia a deixar
que a imaxe voe soa
ao desprenderse
totalmente da
realidade. Por iso, a
súa abstracción non
é total
Kandinsky27 e, en menor grao, de Van
Gogh, e sen a armación do debuxo e
do seu control dos pigmentos. O proceso cara a diluír a imaxe acentúase.
O cuarto período (1961/621967/69). O repertorio plástico de
Luis Seoane trata temas xa habituais
(bodegóns, paisaxes, mulleres), segue
a posuir intertextualidade coa literatura, ‘historia’, tradicións e lendas de
Galiza e Hispanoamérica (menos) e
agora moito máis coa prensa e o cine,
e a permanecer inserido na realidade
políticosocial. As enta a abstracción
en suprimir ao deseño o cometido
de columna e trabe, e no cromatismo exuberante que, nun primeiro
momento, reverte a unhas contor27 O 14/03/1960 di aos Rotzait dos museos
que visitou: “Los de arte nuevo son muy
ricos en arte ‘degenerado’ alemán. Sobre
todo en Kandinskys, cuya época de ‘improvisaciones’ me ‘dislumbró’. Era desde
luego un pintor, mi excepticismo sobre
el, producido por la visión de la obra que
había ejecutado en París, de la que vi entonces, en 1949, una muestra completa,
se vino abajo. Fue además, un gran pintor
ruso. Se ve la procedencia en sus obras.
Continúa admirando a Klee y a Van Gogh,
en uno de ellos está el cuadro, espléndido, imposible de reproducir de los girasoles con su enorme lujo de amarillos y
ocres.” Na mesma data, escrebe a Luís
Falcini: “En Munich ‘descubrí’ a Kandinsky de alrededor de 1912. Realmente un
gran pintor, brotándole el color y ritmo
de su alma, con la misma intensidad, quizás, con que dejó de brotarle en su última
época, más cerebral, de París”.

nas cada vez menos definidas e que
logo desaparecen, nunhas cores que
harmoniza co atrevemento do que
fai gala o pobo na súas realizacións.
A isto únese certa sensorialidade e
automatismo como apreciou Cordoba
Iturburo:
A las formas ceñidas y cerradas
de sus etapas anteriores, al dibujo de
contornos precisos dentro de los cuales ajustaban las formas en apretadas
síntesis, ha sucedido una especie de
manchismo de formas abiertas, de
imprecisiones descriptivas, en que el
rigor geometrizante anterior ha sido
sustituido por la yuxtaposición de
amplias manchas tonales de límites
movidos de manera sensible. Una
sensación de espontaneidad de frescura inventora en la que jugara incluso cierto automatismo28.
Nas naturezas mortas ergue cos
pigmentos espléndidas oposicións e
xustaposicións de formas que bastan
para pór en pé o cadro. Foxe, aínda
que menos, do debuxo sustentante e
perfilador, pasando o cromatismo a
estruturar unhas iconas que remiten á
súa realidade física. Aplica un discurso formal de cores vivas e fortes raramente asimilábeis a figuras xeométricas, unhas iconas que, xustapostas,
solapándose ou interferíndose, transfiren densidade a bodegóns nos que
son protagonistas (como nos cincuen-

Muller en espera (serie emigrantes), 1963

28 Córdova Iturburu, C., ‘Pinturas de Luís
Seoane’, El Mundo, sec. Artes Plásticas Artistas y exposiciónes, Bos Aires, o 4 de
outubro 1961.
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ta) distorsionados obxectos humildes
da vida cotiá ou alimentos do común.
Potencia a liberdade na execución nos lenzos onde non aparece a
figura humano. Así: “En los paisajes
su versión parece más libre que en el
planteo de la figura humana. Pero se
tiene esa impresión solo por la naturaleza del tema.”29. Nas paisaxes, coa
mancha plana e lisa estabelece zonas
extensas que, a causa do efecto dos
contrarios ou da suma, transmiten a
sensación de se expandiren. Superficies de cor case pura serven de soporte para óleos nos cales impera a
natureza limpa, sen accidentes, nin
vexetación; inducen a pensar que ao
noso artista lle seduce a enerxía agachada baixo a nudez do telúrico e a
inmensidade das masas de auga. Son
cadros que nin arrepían, nin angustian; en cambio, obrigan o espectador
a sentirse como unha pequena parte
do mundo, a meditar sobre o enorme
e incontrolábel poder e grandeza primixenia do ecosistema.
Cando presenta soa a figura humano, visualmente ocupa case toda
a tea e parece que intenta adiantarse
para falar con quen olla. As manchas
superpóñense, entrelázanse, saen inequívocas as unhas das outras e plasman a individualidade dunhas mulleres enérxicas, firmes e resolutas,
en ocasións robustas, con puxanza e
resistencia, e con respostas para as
preguntas que se sente obrigado a fa-

Figura abstrata, 1962
Paisaxe da ría, 1964

29 S.A. ‘Seoane: La incesante aventura’, Argentina Cultural, Bos Aires, 1970.
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cer ao receptor. Simbolizan non só esa
muller galega idealizada por Seoane
conforme a parámetros de igualdade
e de combativa intervención social,
senón tamén todas cantas gozan das
características das nosas mulleres (de
aí a súa universalidade). Son un ideograma e un topoi, simbolizan a nosa
Terra: non en van titulou un destes
cadros (tamén un mural) Mater Galleciae. En grupo, cada unha destas
mulleres garda a súa personalidade,
malia ao pintor non deterse en singularizar a súa fisionomía. Nunca as
sitúa nun lugar específico e semellan
participar dos mesmos propósitos ou
inquedanzas, ou dialogar, aínda que,
ás veces, nin se miren ou parezan absortas en pensamentos que o espectador advirte compartidos.
Existe en Seoane resistencia a
deixar que a imaxe voe soa ao desprenderse totalmente da realidade
de onde sae, por esa resistencia, a
súa abstracción non é total. Tomás
Barros30, sinala tres puntos na súa
produción: coincidencias con Miró;
relacións ideoestéticas con Malevich;
e unha visión mítica do mundo. E engade (como nos 50 percibiría Rabanal
e anos despois Raimundo Patiño) que
o seu grafismo garda ligazóns coas
insculturas do neolítico. En canto
atinxe ás relacións co pintor ruso, son
maiores as de tipo ideolóxico que as
30 Barros, T., ‘Una faceta del suprematismo
pictográfico en la obra de Luís Seoane’, La
Noche, Santíago de Compostela, o 21 de
setembro 1963.
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Na década dos
sesenta, persisten as
influencias mutuas
entre a súa obra de
cabalete, deseñador
gráfico, muralista e
gravador
estéticas, xa que o noso autor si cre
na capacidade da plástica de vangarda para contribuír a rachar con sistemas politicoeconómicos ancorados
e inxustos. No entanto, non concibe
a abstracción como Malevich: pura,
partindo da nada, partindo do cero
absoluto. De feito as teas de Seoane
sempre evocan o referente, unha característica remarcada polos críticos
centroeuropeos que se ocuparon das
súas mostras en Alemaña. Ás veces,
transfiren a sensación de que a súa
abstracción é técnica ou, incluso, de
estar cargada de emoción.
Segue a entender a arte afastada
de torres de marfil, representativa
dunha comunidade e con valor de
identidade. Tres premisas que non
deslindan do eido persoal do creador,
e ao que xulga cal colleita das vivencias nun tempo e nun espazo en interrelación con outros. Un ámbito que
Luis Seoane coida en constante construción, baixo a pegada da historia e
do que acontece na época máis recente: un espazo relacional que tamén
pensa se desenvolve baixo a pegada
da cultura, da alta e da baixa, da herdada e da que se está a facer, mesmo
cando vive o artista; da popular, dos
mitos e das lendas. Para el, o imaxinario do creador está edificado por
todos eses factores e vectores:
El artista es pueblo, forma parte
de su pueblo y esta integración nacida con él se manifiesta siempre, aun
cuando él quiera afirmar, por razones
de cualquier índole, una posición distinta a la colectividad a que pertene-

ce. Es siempre heredero de las diferencias de su pueblo, es la memoria
de este (...) El arte estuvo siempre
vinculado a un país, a un pueblo. Lo
caracteriza una tierra. El país en que
nace le imprime una peculiaridad.
Entendámonos, tierra en el sentido
gallego de país y pueblo es todo uno.
Y el planeta Tierra está compuesto de
“tierras distintas” (...) El artista nunca se abstrae de la realidad histórica
en que vive. El pueblo es país y vive
fatalmente su tiempo. (...) El arte
siempre está comprometido con la
sociedad en que se desarrolla. Si se
trata que realice un acto de servicio
circunstancial, en cuanto se refiere
a su temática, esto no le alcanza en
sus valores más profundos, puede el
tema, esto si, en algún caso integrarse
con estos. Pero el tema no puede ser
anécdota circunstancial, sino reflejo
de un sentimiento universal que alcance a todos hombres (...) El arte no
soluciona nunca nada; lo que hace es
mostrar las cosas, descubrirlas, enseñarlas en su particularidad y hondura.
Tierra y pueblo marcan para siempre
al artista.31
Na década dos sesenta, persisten
as influencias mutuas entre a súa obra
de cabalete, deseñador gráfico, muralista e gravador. El mesmo, en moitas
entrevistas, declaracións, prólogos
e nun dos seus libros32 defende esta

Maqueta para Cinzano, 1952
A represión 1, xilografías, 1965
A represión 4, xilografías, 1965

31 SA., Luis Seoane. La Voz de Galicia, Página de Artes y Letras, A Coruña, o 12 de
setembro 1963.
32 Seoane, L., El arte mural. La ilustración,
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Manifestación (moitedumes), 1969

produtiva simbiose. Para Claiman, a
pintura de Seoane enriquécese “[…]
con su visón de grabador y muralista;
de la primera extrae su concepción de
la relación entre línea y plano de color, independientes pero inseparables;
y de la de muralista, esa proyección
monumental que parecen adquirir sus
figuras imponentes”.33 Son notorias
(como era nos cincuenta a pegada
da súa pintura na súa escrita) as relacións existentes entre os lenzos e a
pintura sobre as paredes, entre certos
efectos visuais dos murais e os achados obtidos na xilografía, e Sigward
Blum subliña para os tapices achegas
de canto aprendeu na pintura muro.34
Ao contrario que na década anterior,
a crítica sinala pouco a pegada das artes gráficas. Iso débese a que a esas
alturas do século XX xa fixera máis de
vinte murais en edificios de Bos Aires,
infinidade de gravados e deixara a un
lado o traballo editorial.
Continúa a abordar un mesmo
tema con técnicas distintas. É o caso
dos óleos e das xilografías baseadas
no Meco. Nun deses lenzos, as cores predominantes coinciden (como
op. Cit. ‘El artista siempre es uno, y, su
arte resulta indivisible aunque su trabajo
se diversifique en géneros distintos’.
33 S.A. (Claiman, C.), ‘Seoane’, La Nación,
sec. Belas Artes, Bos Aires, o 7 de setembro 1966.
34 S.A. (Blum, S.), ‘Wandteppiche un Graburen von Luís Seoane’, Argentinische Tageblatt, sec. Bildende Kunst, Bos Aires, o 30
de xuño 1966.
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tamén coinciden no óleo Consello
de Burgos) coas da bandeira do Estado español, e nel un esquematizado
grupo de persoas con fouces na man
avanzan contra outra que está soa.
Pódese ler como un levantamento popular contra a ditadura. Non se debe
esquecer, que as obras en torno á tradición popular do Grove as levou a
cabo despois do asasinato pola policía
franquista de Julián Grimau. A propia
morte do militante comunista elixiuna para gravala e levala á tea, nuns
óleos cos que conformou a serie de O
Caído, cadros que ás veces aparecen
reproducidos baixo o título de Sueño,
Sueño premonitorio, etc.
Nin sequera en asuntos como a
emigración ou a loita ou os males do
pobo, a súa linguaxe se achega á mais
habitual que se utiliza nestes temas, e
si usa a que empregan outros artistas
só preocupados pola picturidade. Pódese dicir que se vale dunha linguaxe
denotativa para conformar imaxes racionalmente connotativas. Agora reinterpreta os temas e moldea as figuras con maior liberdade. No entanto,
a linguaxe contemporánea dos lenzos
propicia que bastantes críticos non
advirtan o compoñente social da obra
de Seoane, inclusive sucede naquela
onde trata abertamente o doloroso
mal da emigración. Si se decatan da
súa intelixencia e precisión na planificación dos lenzos, de como a disolución da imaxe vai gañando terreo ou
dos influxos do Medievo, da arte popular, da cultura galega, e das vangardas históricas. Isto xa acontece desde
1952, e increméntase nos sesenta e
seguirá ocorrendo até 1979, ano en
que morre. Nos gravados minórase algo, porque os explícitos nomes
cargados de semanticidade que lles
adxudica, os temas, ou a actualidade
dos asuntos, impide que sexa difícil
circunscribirse só ao aspecto formal
do discurso. Este último acontece en
carpetas como La represión, Intentando golpear ideas, O conde asasino de
Sobrado, etc., e é o primeiro en series
de óleos como O caído, Esperando,
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Emigrantes no parque, Moitedumes,
etc.
Un estudoso entón próximo ao
marxismo coida que, nesta etapa, diminuíu a transcendencia e relevancia
do tema35 na obra de Seoane. Pola
contra, outro que se sitúa dentro da
análise formalista en voga, olla “[…]
alusiones de contenido social” 36.
Outro pro-republicano que a coñece
desde bastante atrás afirma que: “La
vertiente social, tan evidente en el
pintor como la puramente artística,
se encuentra servida por recursos de
gran delicadeza.”37. Osiris Chierico
acepta a opinión de Julio E. Payró do
influxo de Matisse no vitalismo, de
Leger na veta popular, de Picasso na
expresividade, de Klee na fantasía e a
de Torres García na disciplina formal,
mais afirma que iso non exclúe da
súa obra: “[…] el combate, la crítica,
la sátira, la agudeza, la polémica, el
compromiso, ingredientes que participan en la obra de Seoane más acá y
allá de la imagen, de lo que representa
[…].”38 Mais a maioría dos comentaristas e críticos detéñense e cínguense
ao aspecto lingüístico e estiman que
a ‘literatura’ supón unha tacha per se:
En esta ocasión las pinturas de
Seoane, tan simples como simples
texturas, están libres de segundas
intenciones (...) quieren ser pintura
solamente y que tal vez por eso están
lindando de una parte con la pintura
abstracta y, de otra parte, con la pintura informalista (pinturas que serían
sus divergentes y complejas consecuencias últimas) y que asimismo son
consecuencia de un expresionismo
tan artísticamente evolucionado que
han perdido su fundamental subje35 Bozal, V., ‘Nuevas formas de expresión
III. Luís Seoane’, La Voz de Galicia, A Coruña, o 31 de xullo 1964.
36 Glusberg, J., ‘Luis Seoane en Maipú 466’,
Análisis, Bos Aires, o 8 de novembro
1965.
37 S.A., (E. Azcoaga), ‘Seoane’, Pueblo, Madrid, o 22 de abril 1967.
38 Chierico, O., ‘Pintura para dicir sí’, Confirmando, sec. Plástica, Bos Aires, o 18 de
xullo 1968.

tivismo (...) “Recordante en la ría“ y
“Mendigos de romería”- estos dos
cuadros, en cuanto son pintura, carecen en absoluto de “literatura”. Nadie
podría hallar en ellos ni significados,
ni vislumbres de íntimas tragedias o
de espectaculares dramas sociales ¿Se
trata pues de pintura meramente decorativa? Yo creo que en el buen sentido del concepto, si lo es.39
En torno a mediados de 1967 empezan os ensaios que, despois de dous
anos, rematarán por outorgar vida por
separado ao trazo e á cor para, ao se
complementaren, erguer a imaxe. Trátase dunha independencia non total,
pois visualmente emerxe unha icona
aberta, unitaria e totalizadora e, por
expansiva, forzando a intervención
do receptor. Vese nos óleos que, por
precaución, na época de Franco expón
baixo o nome de Moitedumes (1969), e

Emigrante esperando, 1967

39 S.A., ‘La exposición de pintura gallega
…’, La Noche, Santíago de Compostela, o
11 de xuño 1964.
xullo 2010-xuño 2011 terra e tempo

67

Cultura

que parten das manifestacións que se
celebran en toda Europa (onde el está
até abril de 1968 e logo nos primeiros
meses de 1969) a raíz do maio francés
de 1968, da de México DF. na praza das
Tres Culturas, así como das celebradas
nos EUA contra a guerra de Vietnam e
a prol do recoñecemento dos dereitos
civís da etnia negra. Nesta serie Manifestacións, á cal agora nos estamos a
referir, resulta clara a pegada de Klee
no vivaz contrapunto entre os pigmentos e as liñas curvas colocadas sobre
as manchas co fin de dinamizalas e
orientalas. Orquestra deste xeito o ritmo das informes masas de xente que
anima e ‘personifica’, e que nos traen a
memoria o movemento que caracteriza
a obra plástica de Giacomo Balla.
O quinto período (1968/701979). A composición descansa sobre
o cromatismo, mentres o deseño móvese sobre el, ou ao seu carón e, en
ocasións, adquire carácter de signo.
Mais esta aparente disociación constrúe unha imaxe indivisa. Forxa lenzos vivos porque dota as manchas de
corpo e dinamismo, e as liñas por riba
ou ao carón delas obran cal grafismos
que semellan bailar. A partir de 1970,
Seoane recorre a unha linguaxe formal estruturada a modo de pistas de
significación paralelas, mais que opticamente se fusionan, ao se fundiren o
trazo e a cor, xerando iconas rexas e
con pulo, que non xorden, nin acadan
entidade e sentido sen os solapamentos, superposicións ou diverxencias:
necesítanse para compor as formas

Mar do Orzán, 1973
Bárbara La Mar, 1970
Mae Murray, 1970
Pola Negri, 1970
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abstractas ou moi pouco figurativas
que afloran grazas ás interrelacións
entre pigmento e debuxo. Ao igual
que nas etapas anteriores, non pinta
en exclusiva deste xeito en todos os
óleos, mais si nunha grande parte, sobre todo nas paisaxes.
Executa a obra con velocidade
mais non con automatismo, xa que
esa linguaxe non mana da espontaneidade, senón da elaboración e de procurar extraer todas as posibilidades á
utilizada desde anos antes. Como observou trinta anos atrás Blum40, non
só pinta, senón que tamén pensa. O
noso artista pretende que asimilemos
mediante a intelixencia emocional e
o entendemento sensitivo unha pintura equidistante dos sentidos, do
sentimento e da proposición mental
que esixe a interlocución. A obra desta época non convida ou demanda a
comunicación co espectador, senón
que lla exixe e o empraza. Conquista o
diálogo porque exerce unha poderosa
atracción sobre a mente, os sentidos
e a sensibilidade do receptor, a quen
arrinca da pasividade, somete unha
inquisitiva introspección e obriga interactuar con ela.
Á diferenza de moitos dos seus
colegas coetáneos seguidores dos ‘ismos’ que se desenvolveron entre as
décadas dos corenta e os oitenta do
século XX, Luis Seoane non renega
40 Blum, S., ‘Zeichnungen argentinischer
Males, Luís Seoane’, Argentinische Tageblatt, sec. Bildende Kunst, Bos Aires, o 16
de agosto 1952.
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El declarou que os
canons ou as modas
non evitan que o
creador plasme
canto leva consigo da
herdanza, dun xeito
de ser, de pensar,
de pertencer a un
determinado pobo
da plástica das vangardas do primeiro terzo desa centea, mais tampouco
da deses anos. El mesmo declarou: “El
artista se debe al mundo, tiene que
vivir su época [...]. Yo adopté todo lo
que me podía ser útil de los distintos
estilos […].”41 Non quere, e ademais é
consciente de que non pode, partir de
cero: un proceder en consonancia co
seu xeito de concibir o creador como
portador dun código cultural e dentro
dun horizonte de expectativas. Sabía
que a obra ‘reflicte’ a cultura herdada
e a adquirida, o pensamento e as vivencias, a problemática da sociedade
que o propio artista contribúe a desenvolver. El declarou42 que os canons
ou as modas non evitan que o creador
plasme canto leva consigo da herdanza, dun xeito de ser, de pensar,
de pertencer a un determinado pobo.
Segundo Osiris Chierico43, o imperecedoiro da súa pintura estriba na súa autenticidade, en partir dos elementos
socioculturais consubstanciais a súa
identidade galega, das ansias a afogar
a inxustiza e da emoción reflexiva.
Nesta etapa, modela a natureza máis liberada do figurativismo,
con paixón, valéndose de exultantes
41 S.A., ‘Luís Seoane: la sintetización de las
formas’, Arte y Cultura, Bos Aires, outubro 1978.
42 Rivas, M., ‘Luís Seoane: Eu sintetizo e
idealizo a paísaxe’, El Ideal Gallego, A Coruña, o 2 de outubro 1975.
43 S.A., (Osiris Chierico), ‘Signo de lo popular’, Confirmando, sec. Plástica, Bos Aires,
o 18 de setembro 1972.

pigmentos e do movemento dos trazos que os acompañan de preto e de
lonxe, danzando ou permanecendo
estáticos sobre eles para así resaltar as
vibracións da cor. As paisaxes de terra son descarnadas, as de mar duras
ou violentas, e todas olladas máis coa
alma que coa vista. Son de corte expresionista, froito da reelaboración a
partir da desazón que provoca o exilio
e do embate que lle supuxo voltar a
mirar as de Galiza con máis vagar que
na década anterior. Raul Chavarri opina: “[…] se lanza al descubrimiento
del paisaje como si lo encontrara por
primera vez, como si se abriera ante
sus ojos de una manera inédita.”44 El,
no prólogo de Oito cabezas e dez paisaxes (1958), conta que se prohibiu
pintar a Terra da súa infancia.
En comparanza coa figura humana ou o bodegón, no óleo Seoane
abordou pouco a paisaxe, fixo máis
en apuntes, deseños e acuarelas. De
1963-66 datan as abstractas do val de
Savoia e dos Alpes. Delas dixo Amaya Hernández: “En los paisajes sólo
leves manchas, impresiones abstractas como el perfume que deviene en
nostalgia o añoranza del aletear de un
pájaro.”45. Dez anos despois, o artista

O proceso de Burgos, 1971

44 R.Ch. (Chávarri, R.), ‘El constante retorno de Luís Seoane’, Flaschmen, Madrid,
xuño-xullo 1973.
45 S.A., (Hernández Rosselot, A.), ‘Imaginaria Poetica, gravados y pinturas’, La Ración, Sec. Notas de Arte - Cuadros y Exposiciones, Bos Aires, o 18 de decembro
1976.
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Crucifixión, 1974

precisa das súas paisaxes sobre a tea
“[…] están en el mundo pero no en
ningún lugar concreto46”. Na década
dos 70 fíxase na montaña ou no mar
para executar lenzos con grande potencia e que semellan estruturados ao
modo das composicións da segunda
escola de Viena. A música, que sempre impregna a súa obra introducida polo ritmo e a polifonía coral das
manchas e o deseño, escóitase nelas
interpretada polo vento cortante ou o
bramar dunhas ondas-mancha, sobre
as cales se superpón un debuxo ondulado, ás veces, case quebrado.
Para José Hierro toda a produción
do noso autor posúe ironía porque
exhibe de Galiza unha enganosa visión leda, agachando os contidos
dramáticos detrás dun mundo de
aparente graza e fermosura externa,

46 Guindal, M., ‘Luís Seoane expone en Madrid’, La Voz de Galicia, A Coruña, o 30 de
abril 1975.
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á cal a musicalidade da linguaxe non
resulta allea:
...un tejido sonoro, sobre el cual
destaca, asciende y desciende en la escala, traza adornos y mordientes la voz
solista: la línea, la melodía (...) la línea
vive y adquiere su última dimensión
gracias a ese color. Seoane no lo concibe como un pariente pobre, sino como
caja de resonancia que hace posible la
riqueza de armónicos. Al igual que la
cuerda de la guitarra, no daría sonidos
sin la existencia de la caja, el dibujo de
Luís Seoane no resonaría sin el color.47
Os campesiños e labregos de Seoane remiten a Galiza, ao tempo que coa
esencialización que lles imprime, pasan a converterse en símbolo da cantos cultivan a terra en calquera parte
do planeta. Desde mediados dos cincuenta, as figuras femininas que pinta
soas carrexan o hieratismo e solemnidade das deusas e demoradamente
se foron transformando en arquetipos
de mulleres que non se arredan. A súa
factura de agora responde a un discurso formal que el mesmo resume:
El tema más importante de toda
mi obra es el estatismo de la figura
humana, convirtiéndolo en intemporal (…) Lissitzky, el gran constructivista ruso, escribió en un ensayo
referido a la estructuración de espacios, que el color es una piel sobre un
esqueleto, pero, en mi caso me he esforzado en señalar el esqueleto sobre
esa piel. Una cualidad que ha distinguido mi labor de pintor, creo yo que
ha sido el color.48
O número de bodegóns diminúe
nos setenta, malia ponderar a súa execución como unha práctica imprescindíbel polas ensinanzas que extraía para
o resto da súa obra. Para Luis Seoane,
pintar naturezas mortas non se limitaba a un exercicio de estruturación do
47 Hierro, X., ‘Seoane, ironía gallega’, Nuevo
Diario, sec. Arte - Exposiciones, Madrid,
o 11 de maio 1975.
48 Fernández Braso, M., ‘¿El mismo Seoane?’, ABC, sec. Crítica de Exposiciones
- Formas y Palabras, Madrid, o 11 maio
1975.
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espazo, de debuxo, de experimentación coa interacción dos pigmentos ou
destes co deseño; constituía un problema de composición na súa totalidade,
un traballo de arquitectura plástica que
el comparaba co ensaio para o caso dos
escritores. Nesta etapa, os bodegón
singularízase por un figurativismo moi
esquematizado, e por trazos en riba ou
ao lado de manchas de cor intensas
e planas. Sobre ese arquipélago cromático empraza signos que imprimen
sentido ao conxunto e que constrúen
a minorada figuración dos elementos
que arman unha imaxe que aparece
nun espazo bidimensional.
Tamén pinta Cristos obreiros, uns
lenzos nos cales así mesmo tamén
emerxe o compoñente épico da produción de Seoane. Cando os amosou
en 1974 en Bos Aires e en Madrid en
1975, ninguén os vinculou co distanciamento brechtiano, xa aplicado por
el na peza teatral La soldadera (1957).
E estraña, porque Brecht nos setenta
xa era moi admirado polos intelectuais da esquerda. Porén, en 1976
Nelly Perazzo escribiu:
Sus cristos no son sentimentales,
como no es sentimental el Guernica
de su compatriota Picasso. Brecht diferencia entre el teatro dramático que
sumerge y anonada al espectador en la
acción escénica y el teatro épico que lo
saca de los acontecimientos para enfrentarlos y reflexionar sobre ellos. El
carácter épico de los cristos de Seoane
está en presentar el sufrimiento como
una contingencia dolorosa no como la
muerte definitiva del hombre49.
Xa en 1954 ilustra cun cristo vestido con pantalón e camisa o seu relato Un Cristo na montaña que publica
na revista que entón dirixe, Galicia
Emigrante. É xa un adianto destes que
agora executa ao óleo e que se deben
relacionar coa situación política neses
anos de España e de Arxentina e coas
doutrinas do concilio Vaticano II e as
súas repercusións en América Latina.
Seoane, desde sempre convencido de
49 Perazzo, N., ‘Luís Seoane en Bonino’,
Lyra, Bos Aires, agosto 1976.

que a forma transmite contidos, dixo:
“Los cristos siempre hay que pintarlos
en la época en que el artista vive. Por
eso a este le he puesto pantalones y
camisa blanca, es una especie de cristo
obrero.”50. Os da década de 1970, son
de cores ásperas, contrastados e fortes
e os “[…] trazos caligráficos que no ciñen contornos, sugieren volúmenes
en el plano o se independizan de este
último con un juego ágil y nervioso.”51
A linguaxe das teas desta xorne,
impide (como impedía en 1952) que
algunhas persoas capten o que se agacha detrás, por estaren afeitas a mirar
a plástica con criterios que se apartan
moi pouco da modelización realista
máis tradicional. Aínda hoxe, unha
boa parte dos receptores non se desprenderon dos discursos máis habitualmente empregados para mostrar
feitos dramáticos. Ademais, baixo o
peso do formalismo da linguaxe considerada contemporánea, da utilizada
na publicidade ou en obras onde prima o concepto de autonomía da arte e
a estrita picturicidade, efectúan unha
lectura perversa, cando esa linguaxe
actual se aplica a obras icónicas con
intencionalidade política ou con tese
de tipo combativo.
As series Cristos obreiros e Manifestacións confirman a opinión de Xerónimo González, para quen, de acor-

Paisaxe en verán, 1974

50 Guindal, M., ‘Luís Seoane expone en Madrid’, La Voz de Galicia, A Coruña, o 30 de
abril 1975.
51 Monción, H., ‘S.T.’, La Opinión, sec. Plástica, Bos Aires, o 22 de novembro 1974.
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do con García-Sabell, o noso artista se
caracteriza pola radicalidade vivencial.
Mais este profesor da universidade de
Ontario pregúntase: “¿Y en qué consiste esa radicalidad? Aquí discrepamos
con Domingo García-Sabell. Creo que
se trata de una concepción política del
mundo, de una toma de bandos, de
posiciones desde las cuales cada uno
lucha con las armas que tiene. Seoane
tiene dos: la pintura y el verso.”52
Desde inicios dos sesenta, a súa
linguaxe posuía coincidencias co estilo
entón à la page, a causa da cor forte,
viva, plana, contrastada e lisa, aplicada
en grandes áreas. O noso artista remitía este ponderábel a case corenta anos
antes: “En ciertos aspectos hasta me
considero un precursor de los pops; ya
desde la época de la guerra de España
empecé a pintar figuras plenas, sin tizaciones, sin texturas, usando colores
puras.”53 Asemade, manifestou:
Mi pintura recuerda los colores
pop, y todo eso por una sencilla ración.
Veinte años antes que ellos ya hacia
todo esto (...) hay en ella esa coincidencia con los jóvenes debido seguramente a mi desdén, viejo ya, hacía
lo que se venía llamando materia. (…)
Mi tendencia fue siempre hacia colores
planos. Esa película maravillosa de los
Beatles “Submarino Amarillo” está hecha con contrastes de tonos en todos
sus planos, como sucede en gran parte
de la pintura de hoy. 54.
A pop art atópase lonxe dunha
produción como a de Seoane enraizada
na cultura e na problemática da nosa
Terra, nos feitos que ocorrían no tempo en que pintaba: “Yo no hice pintura
pop aun habiéndome adelantado a ella
en muchas cosas, porque el pop es una
cosa distinta; intervienen en él otros

Campesiña, 1976

Pardo de Cela executado, Guerra Irmandiña,
xilografías do álbum “Imaxes de Galiza”
coloreadas a man
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52 González Martín, J.P., ‘Luís Seoane entre
la poesía y la pintura’, Cuadernos HIspanoamericanos, nº 270, Madrid, decembro
1972.
53 Seoane, L., ‘Luís Seoane’, Clarín, revista
de Clarín, Bos Aires, o 2 de marzo 1972.
54 Conde Murúais, P., ‘Diálogo con Luís
Seoane’, Chan, sec. Arte, Madrid, 2ª quincena de maio 1970.

elementos y una temática muy particular que no hay en mi obra, pero me
siento mucho más cerca de un ‘pop’ que
de un impresionista”55. Lorenzo Varela
acreditaba que foi a arte medieval e a
popular as que o encarreiraron cara a
unha linguaxe tan preto desa tendencia, e que a crítica tardou en apreciar
as súas cores: “[…] los entendió cuando los vio en las ropas de las nuevas
generaciones, en la alegría violenta del
arco iris explosivo en que tiene su trono el Poder de la Flor, el Poder Joven,
así como en los cuadros mejores de la
pintura pop.”56 Trátase dunha aseveración expresada antes por Seoane: “Me
han considerado un precursor de pop.
Seguramente por los tonos planos.
Cuando era joven ‘los consagrados me
decían ‘afichista’. Quizá les faltaba información. No sabían lo que entonces
hacía Leger en Europa […].”57
Resulta lóxico que un artista58 que
asigna a toda a súa produción unha intencionalidade sociopolítica non compartise a poética uniformizante dos
novos pseudo-dadas domesticados
polo capitalismo, que non lle interesase o seu discurso globalizador, de perversión das diferenzas e de banalidade.
55 Conde Murúais, P., art. cit., 1970.
56 Varela, L., ‘Seoane, paz en la guerra’, Clarín, Las Artes al Dia, Bos Aires, o 13 de
setembro 1972.
57 Feullaide, J.P., ‘Luís Seoane: De la vida a
la pintura y viceversa’, Dinners, sec. Arte,
Bos Aires, xullo 1972.
58 Carta do 27/01/1969 aos Lifschitz: ‘Paul
Klee pintó siempre signos y los acompañaba de flechas indicativas, números,
letras, igual que Torres García mas tarde,
y Miró y A. Gorky en EEUU, por poner
cuatro ejemplos. Llegaron a su lengúaje
propio, a su lengüaje de señales, esquematizando su mundo. No otra cosa hizo
Picasso siempre. Por mi parte trato trato
de hacer algo parecido. Algo muy distinto
a los desaparecidos ‘pops’, que lo que hicieron fué copiar rigurosamente la bandera de EEUA, por ejemplo, de igual manera
que otros pintores copian una vaca, o una
hamburguesa, o una lata de conservas, o
si la reproducen en escultura lo hacen con
una técnica parecida a que sirve para hacer mascarillas.”

Cultura

Coñecía ben a poética da pop art. Así,
cando en 1970 representa Mae Murray,
Pola Negri, Bárbara Lamart ou Marlene
Dietrich, non pinta o seu retrato, senón o ‘produto’ Lamart, Dietrich, etc.,:
a imaxe das star systems fabricada polas produtoras de cine e a publicidade
e vendida a través dos media.
Luis Seoane: “[…] resucita del arte
plástico gallego signos heredados que
perdieron todo el sentido formalista.
Como el ridge cleaver, piensa que un
pueblo sin cultura está a merced de
los que le imponen la suya, y lucha por
demostrarle al pueblo gallego que tiene
una.”59 Sérvese da temática dar a coñecer aos galegos a súa historia, pór en
valor a cultura popular e as lendas, reactualizar acontecementos do noso pasado, dos que non lle interesaba tanto a
veracidade como a súa fasquía de mito
coa posibilidade de inducir á acción.
Interpretaba os cadais, fazañas ou xestas agachadas do noso pobo, cal axentes sociosemióticos con potencia para
conscienciar, nadas do intercambio entre a historia e a imaxinación popular
que, ao subliminar, proxecta desexos
de afirmación e éxito e, en consecuencia, procurou adxudicarlles valor de uso
político no século XX e, en función del,
moldéaos plástica e conceptualmente:
¿Es que no existe épica en Galicia,
[…]? ¿Y que es la pintura de Seoane,
los grabados, los murales, los poemas,
los ensayos, la cerámica, el teatro, la
obra entera, sino una épica en que
el héroe es el hombre gallego anónimo, el hombre que desde la “castra y
doma” de los Reyes Católicos hasta la
diáspora, no ha hecho otra cosa que
morir y resucitar 60
A obra de Seoane porta os ideoloxemas que integraban o seu esquema
mental. Procede co empeño de comportarse cal revulsivo que esperte a vontade
de pertencer a unha nación con cultura
59 Chao, R., ‘Seoane en Aele’, Triunfo, sec.
Espectáculos, Artes y Letras, Madrid, o 3
de maio 1975.
60 S.A., ‘Luís Seoane vuelve a La Pampa’, La
Vanguardia, Barcelona, o 15 de outubro
1974.

e historia propia61 e de contribuír ao
seu progreso. Para Alberto M. Perrone:
“Todo su trabajo fuera de España, estuvo alimentado por esa voluntad de que
Galicia no se olvidara, que se exaltaran
sus valores como pueblo, que se reconocieran sus excelencias.”62 De aí que efectúe unha consciente e premeditada mitificación da nosa historia, que mesture
o real coa fantasía, que erga á categoría
de protagonista o pobo galego, esto último unha posición moi en consoancia
co seu nacionalismo marxista. Apela ao
mito, porque este afianza os valores da
comunidade, actúa de axente identitario, posúe capacidade para non inducir
ao esquecemento e de reforzar o empeño de existir como nación. Xa no xornal de Rodolfo Prada lese: “De la legión
de valores de la Galicia peregrina, excepción hecha del inmortal Castelao, ha
sido Luís Seoane, el que realizó la labor
más constante, fecunda, y lúcida a favor
de Galicia en estas tierras63 n

El e ela, 1976

61 Carta a Lorenzo Varela do 11/07/1967:
“Llevamos un mes en El Castro [...] Desde
hace días puedo, sin embargo, escribir y
dibujar y ahora tallar una serie de jarras
con cabezas de pesonajes medievales gallegos con la intención de que la históría
de este país se aprenda en bazares y tiendas, que parece ser la única manera de
hacer popular esa históría.”
62 Chierico, O., “Una existencia que, como
dijera Julio Payró de su obra, fue buena
como el pan”, Convicción, Bos Aires, o 7
de abril 1979.
63 S.A., ‘Resonante triunfo de Luís Seoane’,
Opinión Gallega, Bos Aires, novembro,
1962.
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Rosalía de Castro:
Pensadora galega
“[…] unhas tras outras xeneracioes
vira pasar,
sin medo á vida, que dá tormentos;
sin medo á morte, que espanto dá.”
(Follas Novas, do poema Amigos Vellos)
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Comezaremos por afirmar que, para comprender ese ‘pozo sen fondo’ que
conforma o poderoso pensamento rosaliano, se fai imprescindíbel, ao noso xuízo,
a realización por parte do lector/a dun previo e cuádruplo labor: en primeiro lugar,
situar Rosalía no contexto histórico no que viviu; en segundo lugar, despoxarse de
toda esa campaña de mercadotecnia deturpada que, durante aproximadamente un
século e medio, despregou o poder estabelecido fronte a un pensamento rosaliano
que lle resultaba incómodo, ‘disfuncional’ e de difícil contradición argumentativa;
en terceiro lugar, percorrer todas e cada unha das páxinas que conforman a obra
rosaliana, na súa integridade; por último, ler Rosalía desde unha psicosocioloxía
profundamente galega, e non desde unha alteridade asimilada e alienante.
Efectivamente, despois de

dar
cumprimento a ese cuádruplo cometido, estaremos xa en condicións de
iniciarmos a nosa particular interpretación como lectores/as da obra e pensamento rosalianos. Imos aló:
Aínda que remita á vacua tautoloxía, Rosalía de Castro era unha ‘muller’, ‘galega’ e ‘pensadora’, con todo o
poder ‘revelador’ e de ‘rebelión’ que
leva aparellado o derradeiro adxectivo
(‘pensadora’) a respecto do substantivo ‘muller’ e do atributo ‘galega’, connotativos e denotativos –ambos– no
contexto sociohistórico da autora –e
aínda na actualidade– dunha situación de dependencia, de suxeición. En
definitiva, de menosprezo e de subordinación.
Esta dupla condición (muller-galega) está presente e viva en toda a produción literaria rosaliana (poesía, novela e ensaio1), en coherencia coa imperiosa vontade da autora de expresar
o “seu pensar e o seu sentir”, símbolo
de unicidade, de comprensión totalizadora da realidade, entendida esta
como experiencia vital, así como de
pensamento contundente e compacto, que busca fuxir de perigosas fendas ou regañas polas que devir en
perigo (en cuestión) as transgresoras
teses que ela, firme e reiteradamente,
abandeira, sostén e difunde a través
da súa escrita. Máis aínda: o que persegue a autora con tal unicidade é o
1 Véxase GARCÍA NEGRO, María do Pilar
(2010): “O Clamor da Rebeldía”, Sotelo
Blanco: Santiago de Compostela.

que poderíamos denominar ‘pensamento íntegro’, na súa dupla acepción de completo e honesto, como
suma entre a actividade racional do
intelecto que implica abstracción –o
‘pensar’– e a experimentación ou percepción de sensacións producidas por
causas externas ou internas a través
dos sentidos e que conecta directamente coa intuición: o ‘sentir’. Mais,
para Rosalía, ambas as actividades,
tan profundamente humanas, deben

Ana María Rúa Souto
Avogada
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O cortexo cívico-reivindicativo saiu da colexiata
de Santa María de Iria e transcurriu até a estación
da Matanza, a carón da casa de Rosalía para
tomar o tren deica Compostela

A reportaxe fotográfica do acto de homenaxe
celebrado o 15 de xullo de 2010, no 125
aniversario do pasamento de Rosalía de Castro
que ilustra este artigo, é da autoría de Xaquín
Soliño
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ir xuntas. O binomio obxectividadesubxectividade debe necesariamente
interactuar en permanente diálogo
coa realidade. De aí, a conxunción
copulativa –nunca disxuntiva– entre
ambos os verbos nunha frase introducida reiteradamente pola autora en
varios lugares da súa obra narrativa.
De aí tamén que, unha vez lida
toda a súa obra, é moi probábel contemplármonos invadidos por unha
fonda mensaxe reflexiva e apaixonada, chea de verdade e de autenticidade, capaz de provocar en nós un
profundo sentimento de gratitude, e
para sempre achármonos vencellados
á nosa pensadora.
Mais, comecemos polo final, e ensaiemos o elemental exercicio de abstracción: Cal é o obxectivo ultimísimo
deste constante exercicio rosaliano
de pensar e sentir? Pois, poderíamos
cifralo no afán da nosa autora pola
superación de toda caste de opresión. En definitiva, a emancipación
da humanidade como meta, a través
da revelación e exteriorización do
conflito social co fin de coadxuvar á
necesaria mudanza social.
Verdadeiramente, de nos fixarmos ben, tanto na súa poesía como na
súa prosa, a escrita rosaliana é unha
incesante delación daquilo ‘que é’ –e
que ‘está sendo’– para acadar “o que
debe ser”. Como veremos máis adiante, a nosa autora observa minuciosamente e escribe, delatoramente, sobre
a sociedade da súa época, e sobre as
relacións e interaccións entre os diferentes grupos sociais que a confor-

man, chegando até o individuo e a súa
conduta social. Trátase de utilizar esa
escrita como instrumento de transformación social e, asemade, da indagación e procura íntima dunha teoría
explicativa do “espírito humano”.2
Pois ben, despois da necesaria
ollada retrospectiva e introspectiva
da súa obra, afirmamos que, para alén
da súa recoñecida condición de poeta
e narradora literaria, Rosalía foi –é–
unha grande pensadora ou filósofa
social, e como tal especula desde o
‘ser’, nas súas relacións máis simples
ás máis complexas, sen renuncia do
valor da persoa como ser individual
de natureza intelectual libre. E nas
súas reflexións entronca directamente coa ontoloxía e a metafísica na
análise da esencia do ser humano e
coa psicoloxía, como percepción intelectual da sociedade por parte do
individuo, e tamén con outras ramas
do saber: a ética, como reitora do ben
común; a xeografía, na súa tradición
paisaxística e na súa relación entre
paisaxe natural e paisaxe cultural e
humana; a lingua… Rosalía afonda
en todo aquilo que teña por obxecto
o comportamento do ser humano na
esfera social. Mais, en falando de maneira máis específica, consideramos
a nosa autora como socióloga que
desprega a súa teoría sociolóxica a
2 Loxicamente, a reacción, por parte do poder establecido e os seus tentáculos face
a tal antagónico propósito, foi -e continúa
a ser- o esperábel: a ocultación, a desfiguración, o silencio.

Pensamento

Rosalía coloca toda
a súa escrita nos
chamados “feitos
sociais”, no sentido
durkheimiano da
expresión, iso e: modos
de actuar, pensar e sentir
externos ao individuo e
que posúen un poder de
coerción
través da literatura. Con efecto, tras
unha lectura global da súa obra, infírese unha Rosalía precursora de análises propias deste saber científico e
sobre as que, anos máis tarde, teorizará Durkheim (verbigracia, categorías
sociolóxicas como as do “feito social,
conflito social, solidariedade mecánica, solidariedade orgánica, a división
social do traballo” e as ideas deste
sobre a loucura e o suicidio). É máis,
pensamos que non é insignificante o
feito de que dous anos despois do falecemento de Rosalía de Castro (18371885) fose creada a primeira cátedra
de socioloxía en Bordeos (Francia),
ocupada por Émile Durkheim (18581917) quen, xunto con Max Weber e
Karl Marx, serán considerados como
os pais fundadores da socioloxía moderna3.
3 Fronte ao pensamento idealista de Hegel -quen consideraba a Filosofía como
“ambición do absoluto”-, alzouse Kant
para rexeitar tal consideración, definindo esta como “disciplina con carácter e
fundamento”. Efectivamente, problemas
filosóficos, como a relación entre materia
e espírito, consciencia e natureza, razón
ou sensibilidade, non teñen resposta no
concepto hegeliano de filosofía como
ambición do absoluto, senón mediante
a reflexión e análise sociolóxica da realidade. Anos máis tarde, -tras debates
que tiveron moita repercusión, sobre
todo, en Francia, en relación co modelo
educativo-, Émile Durkheim encabezou
un movemento que apostaba claramente
pola socioloxía como ciencia autónoma
do saber e independente da filosofía.

Enlazando co anterior, e concretando un pouco máis o sentido da
obra rosaliana, podemos dicir que,
lonxe dun simple exercicio retórico,
Rosalía coloca toda a súa escrita nos
chamados “feitos sociais”, no sentido
durkheimiano da expresión, iso e:
modos de actuar, pensar e sentir externos ao individuo e que posúen un
poder de coerción, en virtude do cal
se impoñen. É máis, se nos servimos,
a modo de exemplo, das novelas da
nosa autora, máis tamén da súa poesía, observaremos que as interaccións
individuais e sociais que teñen lugar
no seo da realidade social, ou ben
maioritariamente reforzan tales feitos
sociais, mediante a súa adhesión e interiorización, ou xeran equívocos que
converten en infelices os individuos
inocentes ou inxenuos, ou ben, a colisión do suxeito é tan profunda que
non deixa outra saída que a rebelión,
coas consecuencias de soidade que tal
actitude comporta. Usando de terminoloxía marcadamente rosaliana, podemos cualificar as dúas últimas tipoloxías de seres humanos co concepto
de “extraños” (sic.)4.

Recibimento por parte da Comitiva que agardaba
o tren de Padrón na Estación de Santiago de
Compostela, entre o público asistente Guillerme
Vázquez e Rubén Cela

Resulta suxerente e ben curioso o feito de se
orixinar -no ámbito do saber científico- o
deslinde entre a socioloxía -como ciencia
social autónoma- da filosofía, por efecto
da acción dunha minoría intelectual radical que perseguía a educación da sociedade e cuxo pensamento era profundamente laico.
4 A palabra ‘extraño’, na súa dupla acepción de ‘insólito’ e ‘alleo’ é utilizada abundantemente por Rosalía, mais sobra dicir
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O cortexo saíndo da Estación de tren. Cesáreo
Sánchez Igrexas, Presidente da Asociación de
Escritores en Lingua Galega (AELG), entidade
organizadora do acto ao que se sumaron ducias
de sociedades culturais, xuvenís e veciñais

Por outro lado, e abondando no
que vimos de sinalar, teremos que
dicir que o ‘feito social’ conduce ao
‘conflito social’, entendido este como
loita polos principios ou valores morais e polo estatus, poder e recursos
escasos nunha guerra continua que
transcende o exclusivamente individual, ao derivarse da propia estrutura
da sociedade.
De volvermos, neste punto, á tautoloxía á que aludíamos ao comezo
deste escrito, que define Rosalía como
‘muller’ e como ‘galega’, conviremos
en que a vacuidade de tales apelativos para definir a nosa autora resulta
agora aparente, á luz do recentemente comentado. Quer dicir, seguindo
o pensamento rosaliano, ambos os
termos (‘muller’ e ‘galega’) non constitúen outra cousa máis que feitos
sociais que, precisamente por isto,
xeran conflitos sociais, xa foren estes
latentes ou explícitos. Desta consciencia rosaliana deriva o seu claro e
diáfano feminismo, como rebelión
contra o modo de pensar e sentir social a respecto do substantivo ‘muller’
(xa temos o conflito explicitado). Dedúcese igualmente un nacionalismo
en xerme (‘protonacionalismo’ ou
‘prenacionalismo’ se se preferir), pois,
por parte de Rosalía, a consciencia do
significado social do termo galega/galego condúcea, así mesmo, á rebelión
a través da loita pola dignificación da
que novelas como El caballero de las botas
azules ou El primer loco aparecen subtituladas pola escritora como Cuento extraño.
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Galiza e pola defensa da súa identidade, e en xeral, de toda desemellanza,
e a súa asunción e aceptación social.
Neste preciso sentido, entendemos o
afán feminista e nacionalista que artella e transita toda a obra rosaliana,
e a partir dos cales torna evidentes as
contradicións dunha realidade social
inxusta e alienante que ela incesantemente convida a transformar.
Estamos, pois, diante dunha Rosalía que escribe e escribe co fin de pór
en evidencia o ‘feito social’, en o desvendar, sabedora como é de que obvialo só conduce á súa perpetuación
no tempo e impide a súa superación,
así como calquera caste de avance social. E faino maxistralmente, a través
do seu continuo fundirse co pobo galego, en osmose completa coa súa voz,
o seu ton, a súa melodía, o seu canto,
o seu dicir… En definitiva, facéndose
eco e partícipe da psicosocioloxía galega na súa extensa e intensa expresión,
chea de fondura e relativismo, amante da ironía e do matiz. Velaí a maxia
de Rosalía. Velaí a razón do posterior
éxito popular, malia que a súa mensaxe fose tan rebelde e contraditoria
co actuar resignado de aquel. Porque
Rosalía asumía a súa condición de galega cunha profunda comprensión e
(com)paixón humana. Porque amaba
as orixes e posuía un sentido profundo de comunidade. Tanto é así que,
invariabelmente, todo poder actuante
na Galiza (‘poder extraño’, diría ela?)
utilizou formal e hipocritamente Rosalía como instrumento eficaz para se
procurar a adhesión do pobo. Unicamente puideron utilizar contra ela as
armas do silencio, o esquecemento,
a manipulación e/ou a ‘santificación’
para afastala da terra que tanto amou.
Mais non puideron combatela, nin
rexeitala de maneira explícita, sabedores de que tal conduta significaría
combater e rexeitar o propio pobo do
que ela naceu, se impregnou e amou.
O que cómpre asegurar definitivamente é que, para alén de estilísticas
e retóricas e dunha certa sublimación
na emoción que percibimos nalgunha das súas novelas –cuestións estas
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máis ou menos debedoras da época
romántica na que ela viviu– a nosa
pensadora afincou a súa escrita na
realidade pura e dura. Fai proba disto o feito de ser, precisamente, a súa
poesía a que máis imbuída está de penetración do real, cuestión esta doadamente detectábel, de entrarmos,
verdadeiramente, no contido profundo dos seus poemas e non realizarmos
unha lectura puramente superficial á
que, decote, conduce o prexuízo sentimental sobre a materia lírica. Coidamos que só coa simple mención da
permanente preocupación mostrada
por Rosalía sobre o devir histórico e
as condicións materiais da sociedade
galega, xunto coas sutís reflexións sobre atributos caracterizadores de certo
individualismo-egocentrismo5 (autocontrois, quizais?) propios dos románticos, fan proba abonda para caracterizar a nosa escritora como ‘realista’.
“No hay nada tan brutalmente
material como la realidad”6
(Rosalía de Castro)
Rosalía e a consciencia da
Galiza. Como filósofa social ou precursora da socioloxía, podemos soster que Rosalía percibiu Galiza como
un feito. Ou dito máis propiamente,
como suma de feitos sociais conflitivos que cumpría pór de manifesto,
co obxectivo de buscar a súa redención, entendida esta palabra no seu
múltiplo e rico significado: liberación,
emancipación, salvación; mais tamén,
rescate, recuperación, reconquista,
manumisión.
5 Toda a obra rosaliana está impregnada
dunha insistente preocupación e penetración sobre trazos psicolóxicos e caracterolóxicos que adoitan acompañar o ser
individual: egoísmo; vaidade; envexa; soberbia… Estes constitúen elementos sobre os que a escritora reflexiona ao longo
da súa escrita.
6 Frase incluída na novela El Caballero de
las Botas Azules a propósito de conversa
mantida entre o Duque (El Caballero) e
Mariquita, personaxe inocente e humilde
onde os haxa e pertencente á clases populares.

Efectivamente, Rosalía é plenamente consciente do lugar subordinado que Galiza ocupa a respecto do
marco político estatal español: vive
como propias as penalidades da maioría da sociedade galega naquela altura
(labregos e mariñeiros); sofre pola miseria que conduce a unha emigración
que ela xulga funesta; (com)padécese especialmente das desgrazas das
mulleres, dobremente dependentes
como galegas e como mulleres… Por

A Banda da Escola de Música de Rianxo presidiu
o cortexo durante a traxectoria diante do
Parlamento galego, na rúa do Hórreo, até a Praza
de Galiza
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A cabeceira do cortexo contou cunha importante
representación dos e das escritoras galegas
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outro lado, percibe o autodesprezo
inducido para coa lingua propia e o
menosprezo das condicións naturais
da Galiza, como “privilexiada terra”
que é: o autoodio, a resignación ou a
fuxida do País como “solución” fronte á marxinación. Identifica Rosalía a
opresión que exercen os poderes dominantes (a xustiza e as institucións
en xeral) como garantes da perpetuación dunha marxinación salvaxe.
En definitiva, o pano de fondo non é
outro que a alienación como feito social galego, resultado da opresión.
Perante este caos, a nosa pensadora reacciona. Como? Sen ánimo de ser
exhaustiva e co obxectivo de ilustrar
as nosas afirmacións, citaremos os seguintes feitos:
• Con vinte e seis anos (1863)
inicia decididamente a “batalla” e
publica Cantares Gallegos, poemario que rompe con longos séculos de
ostracismo, de silencio e exilio interior para a lingua galega escrita e que
opera como vivificante beberaxe de
religación feliz e pacífica cun normal
devir histórico-literario. Rosalía rebélase facendo aboiar o feito lingüístico,
e con el torna explícito o conflito sociolingüístico latente no pobo galego.
Realízao de maneira brillante: recupera para a poesía unha lingua que flúe a
través dun colorido desfile dos fillos e
fillas máis desfavorecidos e humildes
da súa patria –a inmensa maioría– encabezados en exemplar subversión
da realidade social, por unha gaiteira
á que se lle demanda o seu cantar. O
referido desfile comeza co canto da

moza, para mudar nun canto coral
cuxos protagonistas son personaxes
do pobo que expresan a súa realidade e o seu modo de sentila e vivila.
A lingua galega adquire aquí un poder máxico de “consolo dos males, /
alivio das penas” e un poder igualatorio e de elo social unitivo, pois “nas
portas dos ricos, / nas portas dos probes, /que aquestes cantares / a todos
responden”. (Versos acreditativos da
preocupación interclasista da autora).
Podemos dicir que Rosalía consegue,
en Cantares Gallegos, pór en marcha
un especial vínculo de unión entre os
galegos e galegas. De certo, a través
desta “lingua en acción”, fai emerxer
o Volkgeist (“espírito nacional” ou “espírito do pobo”), no sentido acuñado
por Herder: a poesía popular como expresión máis xenuína do carácter dun
pobo7. O poemario remata de maneira
circular, ao expresar a moza gaiteira a
realización da encomenda: “Eu cantar,
cantar, cante i/ …dándolle reviravoltas / …fun botando as miñas cántigas /como quen non quere a cousa /
… “…se grasia en cantar non teño/ o
amor da Patria me afoga”/.
Rosalía expresa no prólogo de
Cantares gallegos a motivación desta
escrita: loitar contra o estereotipo, de
7 No Prólogo de Cantares Gallegos, Rosalía
di: “[…] puxen o maior coidado en reprodusir o verdadeiro esprito do noso pobo,
e penso que o conseguín en algo […]”.
Nótese a presenza do adxectivo ‘verdadeiro’, revelador, pois, dun outro ‘espírito’
que non o é…
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Paga a pena deterse
un momento en Flavio,
novela onde subxacen
as dicotomías
orixe externa ou foránea, mais interiorizado no propio país, que caracteriza o pobo galego de “estúpido …
que queren facer bárbaro [...]”. Mais
ela esfórzase en ofrecer humildemente uns poemas para o confronto e co
obxectivo de: “desvanecer os errores
que manchan e ofenden inxustamente […] a miña infeliz patria” e por demostrar empiricamente que: “[…] a
nosa lingua non é aquela que bastardean e champurran torpemente nas
máis ilustradísimas provincias cunha
risa de mofa que, a desir verdade (por
máis que ésta sea dura), demostra a
iñorancia máis crasa i a máis imperdonable inxusticia que pode facer unha
provincia a outra provincia irmán por
probe que ésta sea […].”8
• Con vinte e sete anos (1864), Rosalía escribe o Conto Gallego, exercicio de descarnado realismo, ao superpor á mísera realidade económica da
Galiza, a opresión padecida polo elemento humano feminino, cuxo destino matrimonial era o único ‘remedio’
contra a marxinación económica e
social. De novo, a nosa pensadora realiza o seu consciente labor de posta en
evidencia do conflito, na súa vertente
económica, masculinista, lingüística
e, por suposto, social.
• Practicamente toda a novelística
rosaliana se desenvolve na Galiza La
hija del mar, Flavio, El Primer Loco,
El cadiceño. Ou ben, desenvolvéndose
noutro espazo físico, como ocorre con
El caballero de las botas azules, Galiza
sempre está presente, en termos de
exaltación das súas bondades, de denuncia das inxustizas que padece. En
resumo, en termos de dignificación.9
8 En Cantares gallegos atopamos poemas
de denuncia e reivindicación que resultaron emblemáticos, como Castellanos de
Castilla. A gaita gallega…, mais que o seu
comentario excede (con moito) o carácter
xeral deste artigo. Remitímonos, outra
vez, á lectura en fonte limpa: a obra de
Rosalía de Castro.
9 Pensemos en el caballero de las botas
azules, no banquete de carácter catártico
ou purificador, a alusión ás viandas de
orixe galega, como exemplo dunha Gali-

Cómpre aludir, neste apartado, de
maneira específica a El Cadiceño, pola
total subversión na metodoloxía táctica que habitualmente utiliza Rosalía
co fin de desvendar os feitos sociais
conflitivos da Galiza. Con efecto, nesta ocasión, no canto de evidenciar as
virtudes e bondades do pobo galego
en contraposición coas fortes agresións padecidas, rompe decididamente con esta liña para ofrecer en carne
viva o propio produto da opresión: o
retorno do galego emigrante, acomplexado e alienado, embrutecido e ridículo por mor do desprezo do propio.
Volve cuberto de estraños “adubos”,
fala unha semilingua ‘acastrapada’ –
andaluz de Cádiz en infeliz mestura
co galego– e carrexa unha especie de
baúles de grande volume (aparencia
ostentosa) cando “todo el tesoro” que
hai no interior “cabe en un puño y alcanza apenas a arrancar de la miseria
a la familia por algunos años y hacerle
entrever un mediano bienestar” (realidade cativa). A ecuación está servida:
pobreza = emigración= autoodio, cun
resultado económico practicamente
nulo para o país. É dicir, en aforismo
popular “pan para hoxe e fame para
mañá”. El cadiceño non é máis que o
negativo fotográfico dunha realidade galega que fielmente ‘retrata’ e/ou
‘caricaturiza’ a nosa narradora por ser
“asunto […] de alguna trascendencia
para el país” (nótese a ironía).
Así mesmo, paga a pena deterse
un momento en Flavio, novela onde
subxacen as dicotomías derivadas da
transición dunha sociedade preindustrial ou precapitalista a unha sociedade burguesa e capitalista, as tensións
e contrastes que a antedita transición
orixina entre o mudo rural e o mun-

derivadas da transición
dunha sociedade
preindustrial ou
precapitalista a unha
sociedade burguesa e
capitalista

za abondosa en rica materia prima para
gozo e deleite alleo, fronte á artificialidade dos demais produtos alimentarios que
compoñen a mesa do citado banquete.
Así mesmo, en La hija del mar, cando alude á lingua propia dos nativos de Muxía
(Galiza), ou ao amosar a súa preocupación
polas supersticións que aínda invaden o
pobo.
xullo 2010-xuño 2011 terra e tempo
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Na Praza de Galiza, reclamando a reapertura do
Panteón, pechado pola nova propietaria, a Igrexa
Católica

82 terra e tempo

xullo 2010-xuño 2011

do vilego, entre as clases populares
e a pequena burguesía; a fidalguía en
decadencia e as súas consecuencias e,
como pano de fondo, a simulación,
a hipocrisía, as normas sociais como
conflito, os convencionalismos… A
incomunicación. Mais, fagamos, neste
apartado, fincapé no binomio ‘mundo
rural-mundo urbano’, por semellarnos
acaído ao paralelismo ‘solidariedade
mecánica-solidariedade orgánica’, aludido ut supra ao falarmos de Rosalía
de Castro como precursora da socioloxía e das teorías desenvolvidas neste campo por Émile Durkheim.
De certo, a novela Flavio describe
o contraste entre un medio –ou un
‘mundo’– que, por mor da súa estrutura precapitalista ou do seu carácter
primitivo, no sentido de primario, elemental ou orixinario, está en constante interrelación coa natureza. De aí a
existencia de menos normas sociais e,
por conseguinte, menos hipocrisía social. Quer dicir, trátase dun mundo no
que a espontaneidade é máis doada
como correlato dunha maior igualdade social. Ao non posuír a división de
clases carácter definitorio, as fisuras
e censuras son menores e é maior o
sentido de comunidade, lugar onde as
paixóns humanas e o mundo sensual
e sensitivo poden desenvolverse con
meirande facilidade.
En contraposición a este mundo,
o medio urbano é máis sofisticado.
As interaccións sociais e interpersoais
tórnanse máis complexas por mor da
división do traballo e os conflitos de
clase. Consecuentemente, existirán

máis normas sociais e a espontaneidade aparecerá truncada e trocada pola
aparencia, a simulación e a hipocrisía
social. (Recordemos a fonte de permanente tensión, interferencia e/ou
interposición, que todo isto implicará
para a efectivización do amor-paixón
entre Flavio e Mara)10.
Pois ben, Durkheim fálanos da
‘solidariedade mecánica’ que reina
nas sociedades primitivas, nas cales
os individuos difiren pouco entre si
e comparten valores e sentimentos
semellantes, en contraposición coa
‘solidariedade orgánica’, presente nas
sociedades máis complexas e que se
definen pola división do traballo. É,
xustamente, no seo destas últimas
onde ten lugar a desintegración do
individuo e a patoloxía social como
resposta ao que se quere impor como
‘normalidade’11.
10 Asistamos ao seguinte diálogo entre
Mara e Flavio: “[…] No, tonto; es necesario que tengas prudencia –repuso la joven-. La ciudad no es lo mismo que este
ignorado y silencioso rincón de la tierra,
en donde las mayores confianzas no aparecen a los ojos de todos más que como
familiaridades sin trascendencia … Pero
en las ciudades, la mordacidad es más
cruel; juzgan hipocresía la misma virtud,
y es necesario estar siempre alerta para
burlar en lo posible a los maledicentes. ¿Por qué vivir entonces en la ciudad?- preguntó Flavio, arrugando el gesto. Mara se
sonrió dulcemente y no respondió a la
pregunta.”
11 Da expresada dualidade campo-cidade
non cabe deducir, en lectura superficial,
preferencia ou opción ningunha por parte de Rosalía por un mundo ou outro.
A nosa autora limítase simplemente a
retratar as diferenzas comentadas. Sería
erróneo, polo tanto, deducirmos unha
querenza especial polo mundo rural. De
feito, a propia posición de Mara (transunto de Rosalía, segundo a nosa opinión)
desménteo. De forma xeral, as constantes adhesións rosalianas ao campo proveñen da súa profunda empatía cos máis
humildes e desfavorecidos. É dicir, por
mor da súa solidariedade coas labregas
e labregos. En definitiva, coas clases populares. Por outro lado, consideramos, en
certo modo, artificial para o caso galego, a

Pensamento

• Con corenta e tres anos (1880),
Rosalía de Castro publica Follas Novas. Estamos perante unha das obras
máis orixinais da Literatura, que sorprende e conmove pola xenial combinación entre poesía e filosofía social.
Máis concretamente, a lectora ou
lector achará, ao longo destes versos,
un estudo profundo sobre a realidade
sociolóxica galega. Partindo de “reflexións íntimas varias” e variadas12,
proba dunha soidade ontolóxica, a
nosa poeta-socióloga guíanos na descuberta dun camiño que a conducirá
cara á fusión total co seu pobo13, único
lugar en que inexorabelmente o “eu”
se pode realizar.
O poema Algúns din: ¡miña terra!
no libro I “Vaguedás” constitúe toda
unha inicial declaración de amor ao
País, anticipando o sentimento patriótico que enchoupará Follas Novas.
Lonxe de liturxias referenciais, parcialmente alusivas á nación, Rosalía
asenta rotundamente corpo e espírito
na terra, de tal maneira que “donde
quer que eu vaia,/ van comigo”.
Galiza está presente ao longo
de todo o poemario. Así, a modo de
realización dunha división radical entre o
binomio rural-urbano.
12 A cursiva alude ás tres primeiras partes
dos cinco libros que conforman Follas
Novas. A saber, Vaguedás, ¡Do íntimo! e
Varia, que se verán continuados con Da
Terra e As viudas dos vivos e as viudas dos
mortos.
13 Esta fusión con Galiza percíbese con total
intensidade, sobre todo no Libro V, As
viudas dos vivos e as viudas dos mortos.

exemplo, e sen pretensións de exhaustividade, podémonos referir á
forma de expresar os seus máis íntimos pensamentos, testemuña dunha
psicosocioloxía particular galega, ou
forma de entender e sentir o mundo,
os cantos e contos populares, como
alicerce de moitos destes poemas; a
pésima e penosa realidade socioeconómica do país; as institucións administrativas, xudiciais e eclesiásticas
desfavorábeis ou alleos ao devir do
pobo; o tradicional relativismo moral
galego; a negación do sentimento supersticioso, entendido como inexistencia de predestinación ou espírito
fatalista ningún (fatum) que impida
o desenvolvemento e mellora da nación; a emigración como problema e a
súa ineficacia… E o que, non por evidente, podemos deixar de salientar:
a propia utilización do noso idioma,
piar e esencia do país, como determinación de visibilidade social fronte a
un poder estabelecido interesado a
súa ocultación14.
Unha vez lidos todos os poemas de
Follas Novas, hai algo que nos incita
ao regreso a aquelas Dúas palabras da
autora, onde, con total transparencia,

Entrando na Zona vella

14 Poemas como ¡Soia!, Pelouro que roda,
Xan; De balde, A xustiza pola man, ¿Por
qué? ¡Valor, ¿Por qué, Dios piadoso, Tanto
e tanto nos odiamos, Xigantescos olmos,
Tembra un neno no húmido pórtico, ¡Calade! e todo o Libro V referido As viudas dos
vivos e as viudas dos mortos, constitúen,
ao noso xuízo probas abondas do que vimos de afirmar.
xullo 2010-xuño 2011 terra e tempo
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A música tradicional escoitouse ao longo do
percorrido grazas á Asociación de Gaiteiros
Galegos, na imaxe aparece tocando o grupo Vai
de Roda de Rianxo
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se nos informaba do motivo destes
versos e onde recibimos indicacións
de tempo, lugar e circunstancias –persoais e anímicas- nas que se fraguaron:
“Mais de dez anos pasaron […]. Escritos no deserto de Castilla, pensados
e sentidos nas soidades da natureza
e do meu corazón, fillos cativos das
horas de enfermedade e de ausencias,
refrexan, quisáis, con demasiada sinceridade, o estado do meu esprito unhas veces; outras, a miña natural disposición (que n’en balde son muller), a
sentir como propias as penas alleas”.
De antemán coñecemos o termo certo da súa morte física (réstanlle cinco
anos). E, estremecémonos ao lermos
a transmisión do seu legado, que a
modo de testamento vital, converte en
profética a oración exclamativa: “¡vaia
antre os vivos o que xa é, pola súa
propia natureza, cousa dunha morta
ben morta!”. Porén, o que verdadeiramente nos conduce ao retorno deste
seu Prólogo é a absoluta comprensión
daquelas declaracións que tanto nos
sorprenderan ao comezo da lectura,
referidas a unha suposta incapacidade
feminina para o pensamento, desmentida en toda a súa obra, mesmo nos
primeiros versos de Follas Novas: “[…]
fondo sin fondo do meu pensamento”.
Poñémonos na pel da propia Rosalía e
acode á nosa mente aquela sabia frase,
con certeza compartida pola nosa pensadora, e que di así: “Il faut savoir pour
prévoir, afin de pouvoir”, tal e como
dixo Auguste Comte.
Mais volvendo ao rego do que
aquí nos compete, coidamos que non

é este o lugar adecuado para esmiuzar tan vasta e dilatada obra, máxime
cando as “dúas palabras da autora”, xa
o explican todo, ao falarnos do “largo
xemido que decote levantan en nós
os dores da terra”; cando nos asegura
que “Galicia [está] sempre no fondo
do cuadro” e que non “pode o poeta
prescindir do medio en que vive e da
natureza que o rodea, ser alleo a seu
tempo e deixar de reproducir, hastra
sin pensalo, a eterna e laiada queixa
que hoxe eisalan tódolos labios”, ao
expresar a fusión coa comunidade
de pertenza: “[…] Por eso iñoro o que
haxa no meu libro dos propios pesares, ou dos alleos, anque ben podo
telos todos por meus”. E por último,
o obxectivo dos seus versos, dunha
contundencia tal que converterían
en superfluo calquera comentario engadido: “O que quixen foi falar unha
vez máis das cousas da nosa terra e na
nosa léngoa [porque] N’era cousa de
chamar as xentes á guerra e desertar
da bandeira que eu mesma había levantado”. (A negriña é nosa)
Desde o máis íntimo, desde as
entrañas do seu ser, Rosalía dá fe da
experiencia humana na súa dupla vertente, individual e colectiva, configurada a partir dun espazo físico: Galiza
e o seu devir histórico.
Rosalía e a consciencia feminista. Novamente, diremos que
a nosa pensadora era consciente da
condición das mulleres como feito social conflitivo.
Velaí unhas cantas mostras:
• Rosalía publica Lieders en 185815.
Tiña, naquela altura, vinte e un anos; é
dicir, toda unha vida por vivir e unha
obra por realizar. Neste sentido, Lieders, considerado como o primeiro
15 De Lied, termo procedente da cultura alemá e cuxo significado é ‘canción’ (plural:
Lieder): composición, típica dos países
xermánicos e escrita para un cantante
con acompañamento de piano. O desenvolvemento da forma foi ligado ao redescubrimento da cultura popular alemá
como fonte de produción artística.
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manifesto feminista publicado no Estado Español, vén constituír o anuncio
dunha declaración de principios que
presidiría de por vida toda a produción
literaria da nosa pensadora:
Jamás ha dominado en mi alma la
esperanza de la gloria, ni he soñado
nunca con laureles que oprimiesen mi
frente. Sólo cantos de independencia
y libertad han balbucido mis labios,
aunque alrededor hubiese sentido,
desde la cuna ya, el ruido de las cadenas que debían aprisionarme para
siempre, porque el patrimonio de la
mujer son los grillos de la esclavitud.
Yo, sin embargo, soy libre, como los
pájaros, como las brisas; como los árboles en el desierto y el pirata en el mar.
Libre es mi corazón, libre mi alma,
y libre mi pensamiento, que se alza
hasta el cielo y desciende hasta la
tierra, soberbio como Luzbel y dulce
como una esperanza.
Cuando los señores de la tierra me
amenazan con una mirada, o quieren
marcar mi frente con una mancha
de oprobio, yo me río como ellos se
ríen y hago, en apariencia, mi iniquidad más grande que su iniquidad. En
el fondo, no obstante, mi corazón es
bueno; pero no acato los mandatos de
mis iguales y creo, que su hechura es
igual a mi hechura, y que su carne es
igual a mi carne.
Yo soy libre. Nada puede contener la marcha de mis pensamientos,
y ellos son la ley que rige mi destino
Cómpre salientar que, cando
en expresión hiperbólica (“desde la
cuna”), Rosalía alude á incipiente percepción “de las cadenas que debían
aprisionarme […]”, está facendo referencia a unha idéntica coincidencia
semántica coa futura frase iniciática
do emblemático libro feminista, O
Segundo Sexo de Simone de Beauvoir:
“Non se nace muller: chega unha a
selo”. Con efecto, a nosa pensadora apunta xa ao concepto de ‘xénero’, como feito social –cultural, se se
quer– como orixe e causa disterativa
da radical igualdade entre os sexos,
considerado este último termo na
acepción puramente biolóxica. De aí,

tamén, que Durkheim, ao definir o
‘feito social’ subliñe a calidade deste
como feito ‘externo’. A modo de recapitulación, podemos dicir que o concepto ‘muller’ é un construto social,
produto dun modo de actuar, pensar
e sentir social, externo aos individuos
e que posúe un poder de coerción que
é capaz de se impor ao suxeito con
forza tal que converte en imposíbel
calquera fuxida, ou difícil o seu rexeitamento. Rosalía decatouse do xogo
e fixo emanar o conflito mediante a
loita por un outro valor, por un status de igualdade real entre homes e
mulleres, fronte á visión masculinista
(‘machista’) fortemente enraizada na
propia estrutura da sociedade que lle
tocou vivir e que aínda latexa rampante na sociedade actual.
• No prólogo de La hija del mar
(1859), primeira novela da autora, escrita aos vinte e dous anos de idade,
Rosalía indícanos as motivacións desta
primeira obra: “porque todavía no les
es permitido a las mujeres escribir lo

Intervencións poéticas no Toural a cargo de Marta
Da Costa, Anxo Angueira e Estíbaliz Espinosa
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A Banda Municipal de Música de Santiago de
Compostela, co seu director en pé, Xosé Carlos
Seráns Olveira, interpretou na rúa do Vilar pezas
específicas como homenaxe a Rosalía

que sienten y lo que saben”. Aínda que
tamén deixa traslucir á súa necesidade
de escribir como instrumento para esconxurar ou “aliviar as penas”, quizais
moitas delas derivadas da opresión feminina que a impide, ao igual que ás
súas conxéneres, voar libremente e se
teña que conformar con “las migajas
de libertad al pie de la mesa del rico, que
se llama siglo XIX” 16.
La hija del mar é un canto á ‘sororidade’17 entre mulleres, entendida esta
16 Esta última frase, en conxunción con outras
de calibre semellante que vai deitando ao
longo de toda a súa obra, permite enxergar
Rosalía como pensadora que liga a transición ao capitalismo como coadxuvante e
reforzante da marxinación das mulleres.
Nótese, así mesmo, as continuas alusión ao
Poder, como sinónimo de acumulación de
riqueza e clase social dominante e dominadora: “os ricos”, “ os señores da terra”, “os
poderosos”, “los bienpensantes”…
17 Véxase GARCÍA NEGRO, María do Pilar (2010). O Clamor da Rebeldía, Sotelo
Blanco: Santiago de Compostela.
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palabra (derivada do latín soror ‘irmá’)
como compromiso, alianza e irmandade entre mulleres diversas, mais
iguais fronte a unha opresión masculinista común, cousificadora e alienante
que cómpre mudar18:“Diferenciábanse
aquellas dos almas como se diferencia
la luz de las tinieblas […] y sin embargo, las dos eran como palomas cariñosas, las dos se amaban y sufrían.”
Velaí temos a descrición narrativa
autorial das protagonistas da novela.
Esperanza e Teresa, filla e nai, que
malia as diferenzas caracteriolóxicas, recoñece na primeira á súa “única compañera”, porque ambas elas
non teñen máis bens na terra que a
‘liberdade’ e o ‘illamento’, termos cos
que se quere subliñar a mutua dependencia conceptual, ao tempo de seren
contrapunto e consecuencia do común carácter rebelde das nosas protagonistas.
O feminismo de Rosalía nesta novela vai moi lonxe. Tanto é así, que
o amor-paixón home-muller só semella poder realizarse a condición de
que subvertan os papeis tradicionais
e impere a inocencia, entendida esta
última como ausencia de interferencia
de calquera convencionalismo social,
é dicir, o amor-paixón realizarase de
non producirse o feito social que daría
lugar ao conflito. Así ocorre con Esperanza e Fausto que permanecerán
unidos por un “lazo indisoluble” até a
funesta fin dos seus días.
Mediante un personaxe fortemente estereotipado, como símbolo exacerbado do machismo máis salvaxe,
Rosalía describe a dominación masculina.Denota a institución matrimonial
como cárcere, prisión, orixe de eventual maltrato e acoso masculinos en
contrato mercantil ou contraprestación sinalagmática imperfecta, onde a
muller ‘remedia’ as penurias económicas básicas para a súa supervivencia
física (con mediación de dote incluí18 Obsérvese o ton de reproche da típica
e tópica rivalidade feminina, na Carta a
Eduarda: “Las mujeres ponen de relieve
hasta el más escondido de tus defectos.”
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En Flavio, os
protagonistas
procedentes de clases
sociais diferentes,
da) e o home gozará de todos os ‘dereitos’, sen límite ningún, até chegar á
humillación humana. En resumo, mal
negocio para as mulleres. Así mesmo,
a maternidade, como expresión de
calor e metonimia da solidariedade
humana como desexo totalizador da
sociedade; a igualación entre filiación
biolóxica e adoptiva…, sinais que permiten contemplar Rosalía como feminista de vangarda.
Como pano de fondo, un profundo sentido ético da vida un ‘deber ser’
fronte ao ser –ao que ‘é’– completamente distinto e distante da moral social imperante en todos os aspectos:
a angustia, o desasosego, a loucura
e o suicidio, fronte á frustración e á
desesperanza. Por último, a natureza,
como orixe e como meta; tamén como
refuxio dotado de vida (animismo)
que dá fe dun certo panteísmo spinoziano (o Deus sive natura), tan afín á
propia tradición galega da que nace e
se nutre Rosalía de Castro.
• Flavio é novela que representa un amor pasional irrealizábel. Os
protagonistas, procedentes de clases
sociais diferentes (Flavio, a unha fidalguía en extinción e socializado
no campo galego; Mara, pertencente á pequena burguesía incipiente e,
maiormente, socializada na cidade)
debátense entre a autoafirmación feminista da moza e o idealismo exaltado, posesivo e ciumento do mozo.
Ambos os dous, de natureza apaixonada, enfróntanse a un pano de fondo
social rexido por unha clara división
de papeis home-muller que interfire
constantemente na relación da parella, incrementando a tensión entre
eles a través de convencionalismos
e hipocrisía sociais, que rematan por
contaminaren e impediren a precisa
comprensión e coñecemento mutuo.
A incomunicación está servida. Mais
a tensión incomunicativa deriva, fundamentalmente de Mara, quen non
está disposta a vender a súa dignidade e reclama unha relación equitativa
e entre iguais. Escoitemos Mara:
Yo haré ahora por civilizarle, por
acostumbrarle a mi carácter, que no

admite yugo alguno”; “¿[…] quien es el
que no teme ser pisoteado y vendido
el sentimiento más caro de su alma?”;
“Y jamás se debe usar el mandato con
una mujer. Os lo advierto, porque pudiera suceder que o ignorárais”; “Era el
amor más bello cuanto más ignorado
de los extraños”.
Malia todo, Mara manifesta: “Estoy satisfecha de haber nacido mujer”.
Escoitemos Flavio:
Voy viendo que las ciudades son
un infierno en donde es necesario
educar hasta el corazón, y si esto es
así, renuncio a civilizarme y prefiero
vivir salvaje […]”
A novela afonda tamén en desmentir tópicos propios dunha sociedade ‘machista’:
Esa falsedad, que sin pudor alguno nos echais en cara, es vuestra hija,
puesto que … nos provocais en nuestra impotencia y nos obligais a poder
vergarnos de un modo más noble: a
engañaros como nos habeis engañado; a poner en práctica lo que nos
enseñásteis un día, vosotros los reyes del universo, que en un solo momento, con una sola palabra, destruís
nuestra honra y nuestra felicidad, sin
que hayais establecido a favor nuestro
ningún medio de reparación, ni noble
ni digna.
• A Carta a Eduarda –Las literatas– é unha denuncia (case un desafogo) da dupla carga discriminatoria
para as mulleres con dedicación á escrita literaria, a través dunha ficcionalizada carta que Rosalía declara atopar
na rúa, asinada por unha tal Nicanora
e cuxo contido afirma compartir. A
través da referida carta, Nicanora tenta desvincular a súa amiga Eduarda
da súa vocación literaria, á vista das
múltiplas inconveniencias e contratempos que o desenvolvemento de tal
vocación implica para unha muller.
Trátase, pois, dunha carta-denuncia,
ao longo da cal se van esmiuzando as
inxustizas que levan á combinatoria
muller-escritora, situación á que lle
hai que engadir a dificultade suplementaria do matrimonio e o difícil encaixe do oficio co citado estado civil.

debátense entre
a autoafirmación
feminista da moza e
o idealismo exaltado,
posesivo e ciumento do
mozo

Na praza da Universidade
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Mercedes Queixas, secretaria da AELG, antes da
lectura de textos na Praza da Universidade, que
leron Marica Campo, Isidro Novo, Teresa Moure e
Antía Otero. Tamén se interpretou o Pietá Signore
de Stradella a cargo de Esperanza Mara e Paula
Gago
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É significativa a pequena adición
ao texto, onde Rosalía expresa a súa
identificación co papel social das mulleres, en canto depositarias e protectoras do “capital simbólico” familiar,
en expresión do sociólogo francés
Pierre Bourdieu. Volveremos máis
adiante sobre este aspecto.
- Ruinas é un relato protagonizado
por tres individuos (dona Isabel, don
Braulio e Montenegro) que configuran
un “triunvirato extraño” e representativo duns individuos en desaparición
que padecen certo illamento por mor
dunha sociedade que “no puede soportar por largo tiempo sin desecharlo aquello que no comprende”. O pensamento feminista rosaliano céntrase
aquí no poderoso personaxe de Dona
Isabel: “anciana y solterona señora,
rama caída de una casa ilustre quien
profesaba ciertas ideas de independencia individual que nadie hubiera
podido modificar […]”. Tal ilustre anciá renuncia a unha vida cómoda ao
carón dun seu adiñeirado irmán para
protexer e defender a súa irrenunciábel independencia.
Dona Isabel critica a fixación das
mozas para coas modas e os adubos físicos que as someten e trivializan, pois
ela centra gran parte do atractivo das
persoas na conxugación da psique co
corpo (integridade persoal) non acreditando no dualismo antropolóxico. É
dicir, a ‘graza’ e a dignidade do intelecto, transfírese á aparencia física. Avoga,
polo tanto, dona Isabel, por unha muller-suxeito e rexeita a muller-obxecto,
tipoloxía, esta última que observa acen-

tuada en tempos de cambio social cara
á sociedade industrial, precapitalista
ou capitalista, sen máis. Abonda nesta
interpretación o feito de cualificar as
mozas como “bonecas” e “cativas”, carne de reificación masculina: “Y por eso
el hombre […] os condujo a donde ha
querido como cosa suya.”
• El caballero de las botas azules
representa a loita contra calquera caste de determinismo social. Rosalía
ispe a razón última da súa escrita para
mostrarnos en vidro transparente o
seu ‘sentir e o seu pensar’: a necesidade obxectiva e subxectivamente
vivida de rebelármonos contra unha
sociedade profundamente inxusta,
por machista, clasista e opresiva, para
forzar o cambio social.
Estamos perante unha novela que
constitúe á vez ‘incitación’ e ‘galería’.
De certo, a nosa filósofa social pretende estimularnos a través da exposición e exploración da sociedade
e os seus elementos constitutivos: as
clases sociais e a división de xéneros;
os individuos e as súas interaccións
no seo desa sociedade. Peza a peza, a
nosa escritora bate, debate e desmonta toda a engrenaxe social, sen tabú
que se lle resista. Non deixa, en expresión popular, “títere con cabeza”.
Intencionadamente, Rosalía valerase das mulleres como grupo social
visíbel e descritíbel, ou representativo, de cada clase social. O fío condutor será un ser “extraño” (por insólito
e exótico), “El caballero de las botas
azules” tamén chamado “Duque da la
Gloria”, tras un pacto coa Musa.
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Fagamos, agora, un breve percorrido polos corredores desta multicolor galería. Na entrada achamos
o Duque da Albuérniga, intelectual
(rico-filósofo-sibarita) illado e desligado do mundo, idólatra da perfección e
da felicidade absolutas que: “amaba el
bien y aborrecía el mal, pero en vano
se hubiera esperado que hiciese por el
prójimo ni mal ni bien”. Nunha palabra: egocéntrico19.
Mais, vaiamos cara ao primeiro
cuarto e transitemos pola rúa, significativamente denominada La Corredera del perro, coas clases populares,
encarnadas principalmente por dona
Dorotea e Mariquita e secundariamente por Melchor. Dona Dorotea
representa a rectitude, a austeridade
e a rixidez educativa (non en van é a
directora do colexio do arrabalde madrileño). Vella ‘solteirona’, “erguida y
fuerte todavía como un roble”, é a encargada de ‘educar’ as súas discípulas,
en especial a súa sobriña, Mariquita,
na máis absoluta represión e ignorancia, conforme os canons sociais
esixidos pola moral católica da época
e ‘propios’ da clase social á que aparecen adscritas as referidas rapazas20.
Mariquita é, pois, unha moza inocente, en medio dun contorno social
dotado de escasos recursos e cuxa
vida transcorre entre o colexio, a súa
triste casa e o cemiterio, ao que acode
por unha íntima afección, próxima á
necrofilia. Por mandato imperativo
paterno, conduta ‘normal’ para o tempo histórico no que se desenvolve o
relato, Mariquita está obrigada a con19 O nomeado duque é, pois, un pretexto
para criticar aquela intelectualidade ensimesmada e pasiva, dedicada a interpretar
o mundo no canto de o transformar , en
sentido inverso á famosa frase de Feuerbach.
20 É dicir, esta maneira de ‘educar’ na represión e ignorancia non obedece a maldade
intrínseca ningunha por parte de dona
Dorotea, senón interiorizada transmisión
do padrón educativo vixente naquela
época e destinado, en calquera caso, a
protexer á súa sobriña-filla (Mariquita é
orfa de nai).

traer matrimonio con Melchor, mozo
apoucado e do que apenas ten coñecemento. Tal circunstancia, contraria
á vontade da rapaza, incrementará a
súa infelicidade (e a súa necrofilia),
pois ela nin percibe a necesidade de
casar (“¿Para qué quiero yo marido?”),
nin ama o candidato, condición que
a propia ‘educación’ recibida ecuacionou, hipocritamente, coa figura
xurídica matrimonial. Será a voz da
experiencia popular, expresada aquí a
través dunha veciña, quen, despois de
digresións varias conclúe aconsellando á moza: “que si el matrimonio es
cruz, vale más andar sin cruz que con
ella, que el buey suelto bien se lame
y que para una boca, basta una sopa.”
(Obsérvese a mestura entre a sutileza
e relativismo formal da frase e a contundencia do seu fondo, característica
da forte imbricación psicosociolingüística galega da que está imbuída
toda a obra rosaliana).
De seguirmos a transitar pola
nosa galería, toparemos cun salón
de baile representativo dunha outra
clase social, a aristocracia, á que lle
hai que sumar a ‘intelectualidade’
da que aquela adoita acompañarse.
Novamente, todo un elenco de figuras femininas encarnará a referida
clase aristocrática: a Condesa de la
Pampa, símbolo do espírito rebelde,
inconformista e conflitivo na súa
intrasubxectividade21, amante da

Na foto superior, actuación musical en Cervantes
a cargo das Pandereteiras de Bouba
Debaixo, asistentes ao acto durante o percorrido
portando retratos e flores alusivas a Rosalía

21 “[…] emprendí una lucha a muerte con
mi pensamiento”, confesa ao duque de la
Gloria.
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María Xosé Queizán, Xabier Docampo e Ana
Romaní recitando desde os balcóns da libraría
Couceiro na praza de Cervantes. Despois a
comitiva avanzou até San Domingos de Bonaval

auténtica diversidade cultural que,
partindo da asunción do propio22,
sente intensamente a curiosidade e
coñecemento do alleo, da alteridade.
Laura, que así se chama a condesa,
debátese contra os corsés de xénero
e de clase que a sociedade lle impuxo
e que lle xeran asfixia, sensación que
ela exterioriza –e en parte confunde–
co permanente desexo de viaxar a
Oriente, como evasión ou vía de escape da opresión. Mais non rompe: o
conflito aquí é interno. Interpretada
de xeito superficial, a exteriorización
do seu constante afán de fuxida poderá ser, como extravagancia propia
da clase social á que pertence.
Porén, o xogo de Rosalía co
lector/a non consiste só en expresar o
debate intra e intersubxectivo fronte
unha sociedade opresiva, senón en ir
máis alá e xulgar esta no seu conxunto. De certo, o desexo de fuga a Oriente leva implícita a crítica ao eurocentrismo vixente, por decadente e, en
certo modo, perverso.
Mais continuemos. Casimira, representa a intelixencia egoísta, vaidosa e soberbia. Percibe toda a carga
latente da impúdica farsa social, mais
non se rebela. A súa resposta é un
perpetuo quererse a si propia (“me
amo a mí misma”, confesa ao duque
de la Gloria) e mirar por riba do ombreiro aos demais.
22 Simbolizado, entre outras pinceladas do
personaxe, polo ofrecemento d’El caballlero a cambiar a cor dos seus ollos negros
en azuis, e ela refugar tal ofrecemento.
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A condesa Vinca Rúa representa
a ociosidade da clase aristocrática.
Encarna este personaxe a suma da
dependencia feminina máis a frivolidade que caracteriza á referida
clase social. A vida da condesa é un
continuo vestirse e desvestirse para
asistir a actos múltiplos, propios do
contorno social en que se move. A
‘formación’ das aristócratas, consiste en aprender a tocar o piano e debuxo, interiorizar o protocolo social,
aprender “las lenguas extranjeras”
(de novo, a crítica ao eurocentrismo e ao ‘papanatismo’) e ir á moda
no vestir, característica emblemática
específica da condesa Vinca Rúa. A
crítica ás modas, presente en varias
obras rosalianas (por exemplo, en
Ruinas), representa toda unha forte carga opositora á falsificación da
aparencia física como un dos cernes
da alienación feminina, ao tempo de
simbolizar o alleamento e afastamento da cultura propia. É dicir, a alienación individual e social.
A condesa de Mara-Mari é representativa da falsidade como contradición entre a aparencia (a condesa
semella unha ‘azucena’) e a esencia
(unha “serpe”). Muller violenta, colérica e vingativa, preséntase perante
a ollada externa como doce, suave e
delicada… Nada pode redimila.
O noso tránsito polos corredores
da multicolor galería conduciranos
agora ao coñecemento da burguesía
‘incipiente’ e o seu incesante competir
polo ascenso social. De aí a descrición
do novo escaparate feminino, coa
irónica expresión “mozas de grandes esperanzas” en cuxa permanente
rivalidade emerxe, máis unha vez,
o binomio moda-matrimonio como
instrumentos do devecido ascenso
social. Mais Rosalía non se detén na
simple caracterización global desta
clase social, senón que procede ao
esmiuzamento das súas diferentes
capas: por un lado, están as fillas do
médico e as do avogado; polo outro,
as fillas do empregado de Facenda;
e por último, as do tenente coronel
do exército. Temos, polo tanto, aquí
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encarnadas as chamadas profesións
liberais, o funcionariado administrativo (curiosamente na súa versiónfunción recadadora) e o funcionariado
militar. Como os recursos económicos
non son suficientes para afrontaren
solventemente o ‘fragor’ da perenne batalla polo ascenso social, serán
novamente as mulleres, agora no seu
papel de nais, as encargadas de mediaren en calquera eventualidade que
obstaculice a consecución de tal ‘fascinante’ propósito.
Chegados a esta altura do paseo,
non podemos deixar de advertir que
Rosalía está ben lonxe de culpar as
mulleres da infelicidade humana
xerada por toda esta ‘faramallada’
social. Moi ao contrario, o que fai a
nosa pensadora social é, como dixemos ao inicio, pór en evidencia os
feitos sociais cos que estas conviven
e son causa da súa suxeición, dependencia e subordinación. Rosalía
sinala así a súa dupla condición de
vítimas do sistema e instrumento
de perpetuación da propia estrutura
social na que viven e coa que, malamente, conviven. A inxustiza e a
infelicidade atinxen e invaden a ambos os xéneros, a sociedade no seu
conxunto e, polo outro lado, toda a
carga de artificialidade e de conflito
social reflectido nesta novela non só
é participado polo elemento humano
masculino, senón alimentado por
este para a sustentación da súa propia dominación na referida estrutura
social, así como por un sistema capitalista en xerme, propio do tempo
histórico rosaliano, masculinista ou,
se se quer, patriarcal. Precisamente por isto, Rosalía non se conforma con elaboracións críticas, máis
ou menos profundas, do conxunto
do sistema, senón que, consciente
e deliberadamente, lanza á palestra pública a feminina humanidade,
eríxea na protagonista da novela (e
de practicamente toda a súa obra)
como medio e metáfora para deixar
en evidencia o perpetuamente oculto
e invisíbel e desvendar, á fin, aquela
parte incómoda, ferinte (premedita-

da, precautoria en invariabelmente
velada) para o Poder masculino que
o sustenta, for este na súa vertente
económica, política e/ou intelectual.
A nosa pensadora social introduce así a chamada ‘visión de xénero’
na interpretación da realidade, dito
sexa en expresión actual.
Mais, “volvendo a coller o fío do
noso relato, que ao parecer se enreda
e desenreda como solta madeixa”23,
concluiremos a nosa visita, non sen
antes concordar con certa descrición
da narradora: “Suspensa se hallaba
aquella multitud en la contemplación
de sí misma”.
O cerne da cuestión ofreceránola
o duque de la Gloria: “Siempre el gato;
dormir de día, cazar de noche, no comer lo que caza, si no lo que roba. Ah,
gato… gato! ¿Cómo van a ponerte el
cascabel?24
Con efecto, porque a quen serve
a descrita estrutura social, fonte de
xeral infelicidade? Non será a un sistema económico e social inxusto que
se comporta como o gato ao que fai
referencia o duque? A crítica, por parte de Rosalía de Castro, ao capitalismo nacente é tan evidente como a súa
aposta polo interclasismo:
Sé que existen extraños caracteres, en extremo francos, que hablan
de las cosas no como comúnmente

O presidente da AELG, antes de entrar, reivindicou
a reapertura do Panteón de Galegos Ilustres e a
súa devolución a mans civís

23 En tradución nosa de frase incluída pola
narradora na novela.
24 Recordemos que a pregunta sobre quen
será o que poña o axóuxere ao gato aparece en varias ocasións ao longo da novela.
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María Pilar García Negro foi unha das escritoras
encargas de ler un texto de Rosalía no interior de
San Domingos

se habla, sino como ellos las sienten
y quizá el señor duque sea uno de
ellos25.
E, irremediabelmente xorde o interrogante: perante todo este enguedello, cal é o proceder do duque de la
Gloria? Que fará o noso Caballero de
las botas azules? A parte do seu exercicio de guía polos recunchos da visitada ‘galería’, introducíndonos na evidencia do conflito social, o seu labor
consistirá en buscar e pór en práctica
os remedios para a súa curación. É dicir, artellará o mecanismo adecuado
para redimir a sociedade, así como os
personaxes (individuos) e conducilos
cara ao seu obxectivo final: a transformación social. En palabras do propio
Duque, será el o encargado de pór o
axóuxere ao gato.
Con tal fin, conseguirá espertar do
seu letargo o duque da Albuérniga,
parábola exemplificadora e indutora
da necesidade de intervención social
por parte da chamada intelectualidade:
Tú, que te hubieras extinguido
como llama que no da calor a no haberme tropezado en tu camino, haz
conocer al mundo que has entrado
al fin en la senda de la actividad. ¡Oh
filósofo inalterable! […] después de
esto […] os habréis regenerado […].
Así mesmo, convencerá a determinadas representantes da clase
25 A sinceridade, a franqueza como características psicolóxicas acaídas a aquel
individuo-suxeito que pretenda e persiga
a transformación social.
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aristocrática (Duquesa de la Pampa,
Casimira, Vinca Rúa…) da necesidade de se rebelaren para se redimiren
elas propias a través da humildade,
como actitude previa á acción colectiva. Cominará ás burguesas a se
redimiren por medio do traballo e
abandonaren definitivamente as aparencias de riqueza “que ocultan una
miseria vergonzosa y un orgullo tan
ridículo como inútil”; resolverá os
desvelos de Mariquita e Melchor, a
través da liberdade de elección da
moza e o ‘espelir’ do mozo; conseguirá, quizais, liberar dona Dorotea
dunha antiga e sempiterna rixidez
proveniente dun pasado amor frustrado; destruirá toda publicación
escrita con pretensión alienante; e,
por último, a modo de catarse colectiva celebrará un banquete social
exemplarizante (alegoría do histórico
Banquete de Conxo?), como punto de
encontro social e bandeirola de saída
cara a unha complexa e longa carreira de transformación social, que dará
luz, asemade, a unha literatura nova.
Por último, cómpre resaltar o feito significativo de ser, precisamente,
Mariquita26 a única á quen El caballero
desvela o seu misterio, elemento de
suspense (Macgoofin) que serviu de
arma sedutora e de elemento mobilizador de todos e cada un dos personaxes desta novela.
- O protagonismo feminino repítese novamente en Follas Novas, sendo anunciado xa no mesmo Prólogo,
onde podemos ler varios parágrafos
dedicados integramente a amosar a
solidariedade da nosa poeta coas súas
paisanas, así como a describir as súas
penalidades, derivadas de compartir
o traballo cos homes no campo, ademais de se encargaren das tarefas da
casa e da maternidade, a miúdo en
enteira soidade. Porén, a temática feminina e feminista inicia o seu percorrido cun poema extraordinariamente
lúcido, Daquelas que cantan… A súa
26 Máis unha vez, percíbese a adhesión por
parte de Rosalía para cos máis débiles e
desfavorecidos.
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Follas Novas está
tronzado dunha ollada
de xénero (decote
irónica), que consiste,
basicamente, en

configuración é semellante á dun siloxismo, coa particularidade de que
a conclusión non aparece formulada
como tal, senón como interrogante.
Vaiamos ao poema:

desvendar as tensións,
medos, prevencións…

Daquelas que cantan as pombas i as frores,
todos din que teñen alma de muller.
Pois eu que n’as canto, Virxe da Paloma,
¡ai!, ¿de qué a teréi?

A nosa poeta-pensadora estabelece unha primeira premisa, constituída
polos dous primeiros versos, certa,
máis non obxectiva, senón remitida
por un suxeito colectivo: ‘todos”’; é
dicir, a sociedade. O poema condúcenos novamente ao comentado nestas
páxinas a propósito da teoría durkheimiana dos feitos sociais, entendidos
estes como modos de pensar, sentir e
actuar impostos e externos ao individuo. A formulación é perspicaz, pois
Rosalía, máis que interrogarse sobre
a súa identidade, o que fai é pór en
cuestión unha identidade de ‘muller’
imposta socialmente, e perante a cal
se rebela de maneira sutil, adiantándose no tempo á distinción sociolóxica feminista sexo-xénero. O poema
de referencia abre a porta á necesaria
reflexión sobre a ‘problematización’
social das mulleres.
En todo caso, Follas Novas está
tronzado dunha ollada de xénero
(decote irónica), que consiste, basicamente, en desvendar as tensións,
medos, prevencións… derivados de
situacións conflitivas para as mulleres, en franca desigualdade social a
respecto dos homes (varóns): distintas e distantes posibilidades perante
a realización do amor-paixón, unicamente permitido para estas dentro
do matrimonio e, polo tanto, debidamente encorsetado, coa consecuencia de precisaren calidades, como a
valentía, para poderen liberarse das
cadeas e desenvolver unha relación
amorosa que mereza tal cualificativo:
o temor ao ostracismo social para as
mulleres ‘pilladas en falta’, e o medo
ao abandono; as consecuencias do
transcurso do tempo asociadas á
perda de xuventude como negati-

derivados de situacións
conflitivas para as
mulleres
vidade engadida para elas; a infeliz
emigración e os efectos dobremente
devastadores tamén para as mulleres; a dupla carga de traballo das labregas; a nefasta influencia da moral
católica…27.
Non podemos deixar de incluír
aquí os arrepiantes versos do poema
titulado A xusticia pola man, onde,
non por casualidade, a protagonista é
unha muller (decote soa e desamparada): traballadora por partida dupla,
na casa e no agro; única depositaria
dos ‘traballos da maternidade’; coa
súa honra permanentemente cuestionada. En resumo, dobremente vítima.
Será, pois ela, Rosalía? Significativamente, o poema está escrito en primeira persoa, a elixida para alzarse en
mortal Rebelión:

Sonia Lebedynski interpretando unha peza
musical na parte final do acto

Aqués que tén fama de honrados na vila,
roubáronme tanta brancura que eu tiña;
botáronme estrume nas galas dun día,
a roupa decote puñéronma en tiras.
Nin pedra deixaron en donde eu vivira;
sin lar, sin abrigo, morei nas curtiñas;
ó raso cas lebres dormín nas campías;
meus fillos..., ¡meus anxos!..., que tanto eu
quería,
¡morreron, morreron, ca fame que tiñan!
Quedei deshonrada, mucháronme a vida,
fixéronme un leito de toxos e silvas;
27 Véxanse poemas como ¡Valor;, Cada
cousa no seu tempo; Espantada o abismo
vexo; Ti, a feiticeira; Agora cabelos negros;
Xan; Decides que o matrimonio; A xusticia
pola man …e moitos dos poemas contidos no Libro Vas Viudas dos vivos e as
viudas dos mortos,…
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O acto contou coa participación de escritores
e músicos: Guadi Galego, Uxía Senlle, Rosa
Aneiros, Carlos Negro, Sonia Lebedynki, Yolanda
Castaño, Francisco Castro, Ugia Pedreira, María
Pilar García Negro, Rafa Vilar e Xabier Díaz

i en tanto, os raposos de sangre maldita
tranquilos nun leito de rosas dormían.
-Salvádeme ou, xueces! -berrei... ¡Tolería!
De min se mofaron, vendéume a xusticia.
- Bon Dios, axudaime - berrei, berrei inda...
Tan alto que estaba, bon Dios non me oíra.
Estonces, cal loba doente ou ferida,
dun salto con rabia pilléi a fouciña,
rondei paseniño...¡Ne as herbas sentían!
I a lúa escondíase, i a fera dormía
Cos seus compañeiros en cama mullida.
Mireinos con calma, i as mans estendidas,
Dun golpe, ¡dun soio!, deixéinos sin vida.
I ó lado, contenta, senteime das vítimas,
tranquila, esperando pola alba do día.
I estonces..., estonces cumpreuse a xusticia:
eu, neles; i as leises, na man que os ferira.

Perante semellantes comportamentos de despoxo e rapina, mesquindade, humillación e vileza descritas nas dúas primeiras estrofas,
inflixidos por quen deteñen o poder;
perante a indiferenza da institución
xudicial e eclesiástica, símbolo de indefensión do pobo fronte a un poder
devastador que coadxuva (por acción
e/ou omisión) coa opresión máis absoluta (terceira e cuarta estrofas do poema), álzase a muller e perpetra o asasinato dos tiranos, ficando “tranquila
pola alba do día” (quinta estrofa).
O corolario final, contido nos dous
derradeiros versos é demoledor: “I estonces..., estonces cumpreuse a xusticia:/ eu, neles; i as leises, na man que
os ferira”. O brazo da ‘Muller’ substitúe
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a omisión do brazo da xustiza, poder
xudicial quen, reiteradamente, se abstén de aplicar a correspondente norma
xurídica penal. A violencia (física e simbólica) que exercen “os poderosos da
terra” (noutra expresión rosaliana) é de
tal magnitude e intensidade que remite
a un verdadeiro “estado de necesidade”,
como “eximente completa” da culpabilidade do suxeito activo do delito: asasinato en toda regra. Deliberadamente,
Rosalía encárgase de introducir os elementos deste tipo penal. A hipotética e
eventual sentenza penal posterior non
pode ser outra que a absolución28.
Rosalía librepensadora
Dou encomezo pensando;
Despóis, gustóulle pensar;
E deste gusto ó deseio
A toda presa se vai.
E decote descendendo,
Descedendo sin parar,
Desde o deseio ó pecado
A toda presa se vai
(Pelouro que roda
Follas Novas. Libro III. Varia)
28 Cómpre aclarar que o “estado de necesidade” constitúe unha “eximente completa” da responsabilidade penal, termos
estes propios do Dereito Penal. É dicir, no
poema, a Muller sería culpábel, mais quedaría exenta de responsabilidade penal,
nun hipotético proceso xudicial. De aí
que a nosa interpretación a respecto desa
eventual sentenza penal sexa a absolución (loxicamente, de se comprenderen
fielmente polo suposto xulgador, o sentido do acto penal que quixo imprimir a
súa autora ao poema referido).

Pensamento

Nestes oito sinxelos versos,
Rosalía resume o proceso vivencial
do individuo librepensador, nado
da aptitude de pensar e da inevitabilidade (“deseio”) do seu discorrer
e se desenvolver. Mais o que realmente nos interesa resaltar aquí é a
formulación rosaliana sobre a actitude librepensadora como inexorábel contravención da norma social
(“pecado”). É unha constante en
Rosalía a exteriorización do duplo
efecto que implica a realización do
acto libre de pensar: dunha parte, a
satisfacción da curiosidade humana
e o efecto benéfico de liberación intelectual do “cárcere” social, de encontro coa luz e a clareza fronte á
escuridade do mundo; por outro, a
condena social aparellada ao coñecemento: o illamento, a íntima contradición (decote fonte de loucura) e
o castigo social, como peaxe da lóxica rebeldía fronte ás “verdades” e á
‘normalidade’ socialmente impostas
e admitidas, propias do ‘pensamento’ cativo. De querermos describir a
secuencia vivencial rosaliana no seu
exercicio librepensador, poderíamos
resumila a tres palabras: ‘ostracismo’, ‘loucura’ e ‘morte’, tríade tentadora, demoníaca29 e devastadora
do pensamento libre. No medio, o
continuo axexo do sentimento de
medo na súa dupla vertente: obxectivo e subxectivo, respectivamente,
polo castigo social e pola tensión interna, produto do intradebate entre
a resignación, imposíbel no carácter
vitalista de Rosalía, ou a rebelión, de
cativa eficacia, por individual, minoritaria e minorizada. Non hai aquí
saída airosa, pois tanto a resignación
como a rebeldía levan incorporadas
unha certa dose de amargura. E, por
último, nas marxes: a altivez30, como
29 É dicir, o demo convertido en anxo que
‘asesora’ as mulleres con xenio, protagonistas indiscutíbeis da obra rosaliana. A
propia denominación eufemística escollida por Rosalía (‘Luzbel’) denota a simpatía
da nosa pensadora pola contravención.
30 Son innumerábeis os lugares da obra ro-

autodefensa da propia dignidade e
triste autoconsolo ou autosatisfacción compensatoria, mais inútil pola
súa ineficacia práctica ou material. A
altivez, observada desde este prisma, aparece, pois como caracterizadora dos individuos rebeldes e, por
conseguinte, escasamente pragmáticos, materialistas.
Finalmente, paga a pena salientar
a case omnímoda presenza na obra
rosaliana da actitude librepensadora
como atributo das mulleres, precisamente por constituír nestas, premisa
básica, de carácter subversivo, para a
súa propia emancipación31:
[…] la eternidad del pensamiento
humano, ése es el puerto de salvación
con que sueñan los que padecen, la
barrera que trata en vano de traspasar el incrédulo, la atmósfera, en fin;
en donde moran todos los ídolos, todas las ilusiones del poeta. (La hija
del mar)

O acto abriuse coa interpretación do Coro da
Asociación Cultural Musical Solfa, en primeiro
plano na foto, e pechouse coa interpretación do
Himno Galego por parte da Banda da Escola de
Música de Rianxo

saliana nos que aparece a altivez como
defecto humano, mais decote con ollada
benevolente por parte da autora. En todo
caso, remitimos ao capítulo XIII da novela Flavio, onde Mara (transunto de Rosalía) discute coa súa nai sobre o defecto da
‘altivez’.
31 Os personaxes femininos das súa novelas, por exemplo Mara ou Teresa (ambas
as dúas transuntos de Rosalía) aparecen
caracterizadas como seres rebeldes fronte
á dominación masculina. En La hija del
mar defínese Teresa como o mesmo “Luzbel, ángel indómito y soberbio.”
xullo 2010-xuño 2011 terra e tempo
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O acto rematou cunha ofrenda floral a Rosalía
por parte de todos os membros do Cortexo que se
achegaron a depositar flores
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A modo de conclusión. Despois desta breve excursión e incursión na escrita de Rosalía de Castro,
sería procedente volver á resposta
que ofrecíamos á pregunta inicial sobre o obxectivo último do ‘pensar e
sentir’ rosaliano. Ratificámonos na
resposta que ofrecíamos ao inicio e
que localizábamos “no afán da nosa
autora pola superación de toda caste
de opresión e na procura da emancipación da humanidade como meta, a
través da revelación e exteriorización
do conflito social, co fin de coadxuvar á necesaria mudanza social” (descúlpese a autocita). Agora ben, como
se traduce ese abstracto afán, tan
maioritariamente compartido? Obviamente, mediante a plena asunción
da realidade. Con efecto, Rosalía responsabilizouse enteiramente da súa
propia existencia. Comprometeuse
radicalmente coa vida, caracterizada
esencialmente por dous feitos sociais
conflitivos: a súa dupla condición
de ‘muller’ e de ‘galega’. Mais xorde

outra pregunta: Unha vez detectada
esta realidade conflitiva, cal foi ‘o actuar’ rosaliano? A escrita literaria, o
talento que acompañaba a nosa pensadora, constituíu o acaído instrumento para a transformación, nun
incesante revelar e rebelarse contra
os anteditos feitos sociais conflitivos. Cabe maior exercicio de solidariedade humana? Modestamente,
pensamos que non.
Por último, insistiremos na necesidade de visitar e/ou revisitar
toda a obra de Rosalía, tendo en especial consideración os catro puntos
sinalados ao comezo. Neste sentido,
a nosa lectura devolveranos unha
Rosalía aínda máis rebelde e ousada, á vista das limitacións ás que
se viu sometida. A censura oficial,
a súa condición de muller, a autocensura …, ao que hai que sumar
un aspecto non menos relevante:
aludía Murguía nos Precursores
aos “dardos” que a escritora tivera
que aturar, precisamente polo feito
de estar casada con el. É dicir que
moitos deses “dardos” ían dirixidos
ao propio Murguía, tamén escritor.
Pois ben, non podemos esquecer a
función que tradicionalmente cumprimos as mulleres como garantes
do que Pierre Bourdieu denomina
“capital simbólico” familiar. Efectivamente, Rosalía era unha muller
casada e posuía unha familia á que
debía protexer. Era consciente da
desconsideración social das escritoras, así como de que “lo primero
que debe cuidar una mujer es de que
la honra y la dignidad de su esposo rayen siempre tan alto como sea
posible. Toda mancha que llega a
caer en el cunde hasta ti y hasta
tus hijos […]” (a negriña é nosa). E
preguntémonos: A condición de escritora, por parte de Rosalía, non era
unha ‘mancha’ social para Murguía?
Malia esta e outras limitacións Rosalía afirmou o que afirmou: sobre
Galiza e os galegos/as; sobre a situación discriminatoria das mulleres;
sobre os seres humanos en xeral. Só
hai que a ler para sabelo. Adiante! n

Internacional

O capitalismo global máis concentrado, hexemonizado polo gran complexo
financeiro-militar-industrial asentado principalmente nos Estados Unidos de
América (EUA), ingresou nunha profunda crise que o afecta sensibelmente. Os
abusos do ‘libre comercio’ cometidos desde os mecanismos de especulación
financeira e inmobiliaria, que pasaran a ser o motor principal do desenvolvemento
capitalista, derivaron nun desaxuste xeral da cadea de negocios e, a esta altura,
de toda a economía nun sentido máis xeral. Ficou transparente a crise máis severa
do capitalismo desde aquela de 1930.
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Crise e agresividade
no imperialismo
de hoxe
Se entendemos que o réxime

do capital, aínda na súa deterioración,
continúa determinando o sentido
principal dos acontecementos internacionais, deberemos ter en conta estas situacións á hora de pasar revista
a cada un dos aspectos da situación
do mundo.
É evidente que o dominio imperialista pola vía do maior desenvolvemento industrial e da capacidade
financeira se ve debilitado. A demanda de produtos redúcese e o crédito
encarécese cada vez máis.
O proceso de centralización e
concentración do capital agudízase e
o peso dos circunstanciais gañadores
da poxa intermonopólica cae en círculos concéntricos, como unha pedra
arroxada á auga serena, en contra
dun amplo espectro que vai desde os
monopolios ‘perdedores’, até o máis
humilde dos indixentes da Terra. A
onda expansiva conmociona no centro e deixa pouco ou nada aos que se
sitúan nas periferias.
O ciclo político iniciado co auxe
neoliberal e a caída do ‘socialismo
real’ europeo vaise esgotando ou, polo
menos, transformando, deixando
paso a unha nova realidade difícil de
describir polo alto grao de incerteza
que a caracteriza, mais que xa non é
a da expansión capitalista, nin a do
dominio unipolar dos EUA.
A reacción dos círculos de poder
de Washington ante a situación que
enfrontan é unha forte e decidida
opción polo militarismo e a guerra,
cada vez máis intensa, á vez que se

impoñen axustes antipopulares nas
economías dos países capitalistas centrais que van terminando co ‘estado
de benestar’ que identificaba case todos eles, impondo unha transferencia
salvaxe de recursos desde os traballadores e sectores populares cara ao rescate dos monopolios financeiros para
sacalos do pantano da quebra.
Prodúcense entón dous fenómenos: á vez que se despregan flotas, bases e tropas por todas partes, caen os
empregos, os salarios e vellos dereitos
sociais adquiridos, como subsidios,
xubilacións e outros que beneficiaban relativamente o sector obreiro e
popular.
De novo a vella e sinxela consigna
de ‘Paz, pan e traballo’ volve cobrar
vixencia.

Jorge Alberto Kreyness
Xornalista e analista internacional, é
secretario de Relacións Internacionais
e membro da Comisión Política do
Comité Central do Partido Comunista da
Arxentina

O militarismo e a guerra. Os
países de hoxe con problemas piden o
tipo de administración estranxeira iluminada que noutros tempos forneceron
os [...] ingleses... Max Boot, Membro Senior do Consello de Relacións Exteriores (Council of Foreign Relations) dos
EUA. Editor de The Wall Street Journal.
A avanzada militarista aséntase
en que, desde hai tempo, Washington fixo do seu poderío bélico o factor diferencial que o sitúa como única
superpotencia global1. E hoxe a ese
1

Actualmente o gasto militar global de
EUA é máis impresionante que nunca.
Baixo o Presidente Obama –cuxa administración propuxo recortar uns poucos
e custosos sistemas anticuados de armaxullo 2010-xuño 2011 terra e tempo
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factor debe sumarse o dato de que, no
medio do barullo xeral que afecta toda
a Unión, é só o seu aparello militar o
que queda sólido e mellor constituído, reforzando o seu poder tanto na
definición da política exterior como
engrosando o seu peso específico na
mento– os Estados Unidos de América
gastará máis de $500 billóns de dólares
ao ano para financiar as súas forzas armadas e manter a súa Baseworld (Mundo de
Bases). Así chama o autor e analista de
política exterior Chalmers Johnson á estendida rede de campamentos que o país
ten no estranxeiro. Oficialmente os EUA
contan con 737 bases en todo o mundo,
cun valor total de $127 mil millóns de dólares e que cobren case 2.800 quilómetros
cadrados nuns 130 países. “Hai moitos
anos, podíase seguir a extensión do imperialismo contando as colonias, escribiu
Johnson no seu libro Némesis: os últimos
días da república norteamericana (2007),
A versión norteamericana da colonia é a
base militar”.
Johnson explica: “O propósito de todas esas
bases é a proxección de forza, ou manter a
hexemonía militar norteamericana sobre
o resto do mundo. Elas facilitan o noso
‘labor policial’ do globo e a intención é garantir que ningunha outra nación, amigábel ou hostil, pode retarnos militarmente”. Desde a fin da Guerra Fría, posuír tal
poder incontestado é algo declarado da
política de defensa dos EUA. Mark Engler, analista de Foreign Policy In Focus,
é o autor de Como dominar o mundo: a
batalla que se achega pola economía global (Nation Books, 2008). Pódese contactar por medio do sitio web http://www.
democracyuprising.com
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orde interna. O Pentágono, por tanto,
pasa a ocupar o papel central na vida
política dos EUA.
Ao seu despregamento militar
posterior á Segunda Guerra e durante o período da Guerra Fría, sumou a
ocupación de Iraq e Afganistán e instalado o escudo antimísiles no centroeste de Europa. E hoxe desenvolve intensos movementos agresivos contra
Irán, nas proximidades da Península
Coreana e, non debemos descoidarnos, tamén en América Latina.
É que na nosa rexión o neoliberalismo e a súa crise, e o intento de
envorcala sobre os traballadores e os
pobos, xeraron resistencias populares con diversas hexemonías ideolóxicas que deviñeron en gobernos
que, en maior ou menor medida, as
representan e que resultan limitantes
ao poder global imperialista. Por iso,
despregan agora unha estratexia ‘interaxencial’ que tenta ordenar todos os
instrumentos do seu poder para unha
guerra de dominación integral que
inclúe a comunicación, a economía e
especialmente a imposición da forza
para soster o seu dominio, sexa polo
consenso, sexa polo peso das armas.
A República Islámica de Irán, a
República Democrática Popular de Corea, a República Bolivariana de Venezuela e Cuba socialista son os brancos
preferentes dos seus ataques. Mais
en verdade as apetencias imperiais
inclúen, respectivamente, as riquezas
de todo o Medio Oriente e Asia Central, unha ameaza a China e Rusia, e
o intento de recuperar terreo perdido
no seu vello ‘patio traseiro’–América
Latina e o Caribe– sen excluír o continente africano.
Contan cun poder misilístico e
de destrución nuclear que ningunha
nación ou alianza de nacións podería igualar. Domina os mares e pode
alcanzar por vía aérea calquera lugar
do mundo en menos de 24 horas. E
nestes días aproveita ao máximo os
seus aliados nas rexións, como Israel,
Corea do Sur-Xapón e Colombia-Panamá-Costa Rica, ou as súas xa mencionadas forzas invasoras, para utilizalas
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como bases de aproximación ao servizo dos seus obxectivos.
Un forte gasto militar no medio
dunha economía en crise é verdadeiramente perigoso para as contas públicas e a solidez dun sistema. Mais
parece ser o alimento de quen hoxe
toma as verdadeiras decisións en
Washington.
Hai quen sinala que os EUA non
puideron, despois de moitos anos e
por diversas razóns, terminar vitoriosamente as guerras de Iraq e Afganistán. Mais outros aducen que o asunto non é gañar esas guerras, senón
sostelas no tempo para capitalizar a
rendibilidade dos gastos. É posíbel
pensar nunha combinación de ambas
as cousas.
A fin do Estado de Benestar.
O axuste que se prepara nos países
centrais a un prazo de cinco anos, no
mellor dos casos, implicará, por exemplo, a perda gradual de 1.300.000 postos de traballo públicos e privados no
Reino Unido, segundo desvendara o
diario The Guardian.
Os problemas financeiros e de déficit carrexados pola crise económica
global serán afrontados pola Comisión Europea (CE) mediante a aceleración da reforma das xubilacións.
A CE advertiu que a idade mínima de xubilación nos países membros da Unión Europea (UE) podería
incrementarse progresivamente até
os 70 anos para evitar máis recortes
nas pensións, segundo alertou Prensa
Latina.

A reforma da xubilación deberá
enfrontar as súas consecuencias sobre o aumento do desemprego, pois a
maior cantidade de xubilados, maiores posibilidades de empregos, e mentres haxan menos, menos prazas quedasen vacantes para quen aínda non
teña traballo.
Até a data, hai uns 23 millóns de
desempregados na UE, dos cales 15 millóns atópanse na chamada Eurozona.
A chanceler alemá, Angela Merkel, presentou recentemente un orzamento rigoroso para 2011, primeira
fase dun plan co que quere aforrar
máis de 80 mil millóns de euros de
agora a 2014 e que, se se aproba, será
o máis duro desde a Segunda Guerra
Mundial, informou AFP.
Para iso, modificará a política de
subsidios a desempregados e persoas
con dereito a axuda para o aloxamento e reducirá os subsidios por fillos.
Ademais, pretende eliminar entre 10
mil e 15 mil empregos públicos.
Namentres, fóra da zona euro, o
primeiro ministro británico, o conservador David Cameron, dixo que
os problemas orzamentarios do seu
país son aínda peores do que adiantara, aínda que non tan graves como
en Grecia.
Segundo Notimex, Cameron indicou que o seu goberno prepara recortes
dolorosos no gasto público para tentar
atallar o crecente déficit público de 156
mil millóns de libras esterlinas, máis
de 226 mil millóns de dólares.
“As decisións que tomemos afectarán todas e cada unha das persoas
xullo 2010-xuño 2011 terra e tempo
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neste país. E os seus efectos durarán
anos, talvez décadas”, declarou Cameron, dúas semanas antes de presentar ao Parlamento un orzamento de
emerxencia, que implicará inevitabelmente decisións difíciles en grandes
áreas de gastos, como o pagamento
de pensións e beneficios.
“A menos que actuemos agora,
os pagamentos dos intereses dentro
de cinco anos poden terminar sendo
máis altos que a suma gastada en escolas, loita contra o cambio climático
e transporte xuntos”, indicou.
Jean-Claude Paye2, acaba de sinalar, no seu traballo Crise do Euro,
Crise da Unión Europea, que “Lonxe
de ser resultado da acción da ‘invisíbel man do mercado’, a crise do euro é
froito dunha estratexia pacientemente preparada por Christina Romer3 e
o Comité de Conselleiros Económicos
da Casa Branca. O obxectivo é salvar a
economía estadounidense obrigando
os capitais europeos a cruzaren o Atlántico en busca de protección e pondo en definitiva baixo control estadounidense a economía dos Estados da
Eurozona, a través do FMI e da propia
Unión Europea”.
Son só algúns datos indicativos da
dimensión da crise, do sentido antipopular dos axustes nos países centrais e do avance do proceso de centralización e concentración do capital.
Aínda máis grave preséntase a situación en países como Grecia, España,
Portugal, Islandia e outros.
Lamentabelmente, os traballadores e pobos de Europa, EUA e Xapón, e
as súas organizacións, atópanse en difíciles condicións para encararen eses
plans, polas ideas preestabelecidas
entre a maioría delas que lles impediron unha previsión adecuada destes
2 Jean-Claude Paye. Sociólogo belga. Últimas obras publicadas: Global War on Liberty, Telos Press, 2007; El Final Del Estado De Derecho: La Lucha Antiterrorista:
Del Estado De Excepción A La Dictadura,
Argitaletxea Hiru, 2008
3 Xefa do Comité de Asesores Económicos
da Administración Obama.
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fenómenos e, por tanto, non atinan a
tomar as medidas de loita que as circunstancias demandan. A máis importante excepción atopámola en Grecia,
onde vén dando unha loita exemplar
cun gran papel do Partido Comunista
(KKE) e da PAME (Fronte militante
de todos os traballadores). Algunhas
accións de forza desenvolvéronse despois do receso do verán setentrional en
España. Mais é de prever que novas demandas, loitas, folgas e mobilizacións
se despreguen máis adiante.
Tres Frontes. Mentres tanto, os
EUA despregan as súas forzas militares nos mares do extremo oriente co
pretexto do armamentismo nuclear
norcoreano. Un impresionante exercicio naval realizouse nas costas coreanas, implicando unha ameaza para
o leste de Rusia e para a República
Popular China, país este último cuxo
nivel de desenvolvemento constitúe
unha alternativa que afecta os sórdidos e mesquiños intereses do comando estadounidense.
Fidel Castro encargouse de denunciar os desprazamentos navais
dos EUA e Israel que se dirixen contra
Irán tamén co argumento do suposto
armamentismo nuclear da República
Islámica. Brasil e Turquía acababan
de subscribir con Teherán un acordo
para o tratamento pacífico do enriquecemento de uranio iraniano. Mais
os EUA e a UE decidiron sancións
que fixeron estalar tal convenio, demostrativo de que no mundo existe
unha forte tendencia ao xurdimento
de novos suxeitos de peso na política internacional que pon en cuestión
a unipolaridade das últimas décadas.
A situación creada ao redor dese
acordo tripartito condenado á morte
súbita leva a reflexionar acerca da necesidade de impulsar un proceso de
construción de novos suxeitos internacionais, seguramente rexionais e –por
que non?– intercontinentais, indispensábeis para exerceren de contrapesos
ao imperialismo no seu estado actual.
En América Latina e o Caribe, o
centro das operacións do Pentágono é
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Colombia, onde se instalaron sete novas bases dos EUA. A xestión de Uribe co Plan Colombia e o Plan Patriota
transformou o país no Israel de América do Sur, e agora agréganse novos
dispositivos en Costa Rica4 e Panamá,
4 O pasado 1 de xullo, o Congreso de Costa
Rica autorizou a chegada de 46 buques de
guerra e 7.000 tropas estadounidenses ás
costas costarriqueñas para realizar operacións militares, misións antinarcóticos e
supostas accións humanitarias na rexión.
Segundo a prensa costarriqueña, a maioría das naves de guerra son fragatas cunha lonxitude de 135 metros, con capacidade para transportar dous helicópteros
artillados SH-60 ou HH-60B -Blackhawks,
ademais de 200 marines e 15 oficiais en
cada un. Mais outras naves e portaavións,
como o USS Making Island, teñen a capacidade para transportar 102 oficiais e case
1.500 tropas, e están artillados e preparados para o combate intensivo. Poden
transportar 42 helicópteros CH-46, cinco
avións de combate duro AV-8B Harrier
e seis helicópteros Blackhawk. Tamén

ademais dos existentes en Aruba e
Curaçao, colonias de Holanda.
De xeito evidente, trátase dun esforzo por soster unha unipolaridade á
baixa no económico e no político e, en
certo xeito tamén, no cultural, aínda
que non debe desprezarse a potencialidade negativa do poder comunicacional con que conta o imperio.
Algúns teóricos ven, xunto á deterioración da unipolaridade ianqui,
a posibilidade dun caos ante a falta
dun poder reitor dos asuntos globais.
En primeiro lugar, cabe sinalar que tal
derrube, en caso de producirse, debe
imaxinarse como unha transición
se autorizou a entrada de submarinos
de combate, naves tipo catamarán, un
buque hospital e vehículos de recoñecemento e combate coa capacidade de movemento tanto por mar como por terra.
Poderá ingresar a Costa Rica o buque USS
Freedom, coa capacidade para combater
submarinos. O acordo inclúe inmunidade
para os efectivos ianquis.
xullo 2010-xuño 2011 terra e tempo
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Carlos Latuff é un
debuxante, nacido
o 30 de novembro
de 1968 en Río de
Janeiro, Brasil.
publicou traballos
en DMagazine
(Italia), Monthly
Review e Power
of Working Class
(Corea do Sur)
entre outras. Os
seus traballos
tamén son fáciles de atopar por Internet.
“Terra e Tempo” púxose en contacto con
el para solicitar a súa autorización para
reproducir os deseños ao que el accedeu
pois a súa obra pona a disposición gratuíta
de quen comparta as causas coas que está
comprometido, como é o caso da loita do
pobo palestino.
En 2002 a organización con sede en Suíza
Aktion Kinder deas Holocaust demandou
a Indymedia de Suíza polo cargo de
antisemitismo. A razón debíase á publicación
na páxina web de devandita organización
da serie Todos somos Palestinos asinada e
realizada por Latuff. En concreto pola imaxe
dun neno Xudeu no guetto de Varsovia
dicindo “Eu son palestino”.
O proceso foi suspendido pola corte Suíza. O
texto oficial di o seguinte:
“Ata se o observador fose influído
emocionalmente contra o pobo Xudeu con
este debuxo, non é devandito pobo xudeu
quen está sendo criticado nel, senón o seu
comportamento político con respecto aos
palestinos. A obra non é unha caracterización
dos Xudeus, senón da súa postura co actual
conflito. En ningún momento estase negando
a igualdade constitucional dos Xudeus como
seres humanos”.
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cuxa velocidade é difícil de determinar, polo que é válido pensar na posibilidade e necesidade de impulsar e
potenciar, xunto á loita dos pobos por
paz, pan e traballo, a emerxencia de
novos suxeitos da política internacional, como a UNASUR ou a Organización de Cooperación de Shanghai, ou
os acordos parciais dos que forman
parte Rusia, China, India, Sudáfrica,
Brasil e outros países, para pór coto á
desesperada agresividade imperialista
Tal agresividade pode conducir
mesmo a unha guerra nuclear de terríbeis consecuencias que, á súa vez,
pode afectar as conclusións de calquera análise previa a ela.
Mentres tanto, reaparece a figura
marcada hai tempo por Paul Kennedy5:
a ‘sobreextensión estratéxica’. Este autor
británico sinalou que os imperios caen
cando pretenden abarcar máis poder e
máis territorios dos que poden controlar.
Unipolaridade, sobreextensión e alternativas. Vale reflexionar entón acerca da relación
existente entre o crecemento expansivo do esforzo militar dos EUA, cada
vez menos acompañado polos seus
aliados, e os seus problemas internos,
especialmente nos terreos económicos
e financeiros por unha banda e os políticos e sociais polo outro6. Xa se notan
5 Historiador británico especializado en relacións internacionais
6 Ver ‘Crisis socavará influencia mundial’.
Análise de Jim Lobe (ipsnoticias.net/
nota.asp?idnews=89903)

impulsos cara ao tratamento represivo
no interior dos EUA, como é o caso da
situación dos inmigrantes en Arizona,
que non é só un asunto dese Estado.
A sobreextensión militar sen
sustento interno abre todo un terreo
de riscos á estabilidade nos EUA e o
mundo que mostra como verdadeiramente irresponsábeis as accións que
hoxe se están despregando desde as
esferas do poder central.
Tal cadro leva a non descartar que
algúns, aínda máis irresponsábeis
que a media de Washington, estean a
pensar nunha ‘solución final’, pondo
incluso o sostén do dominio unipolar
por encima dos mínimos principios
de supervivencia da Humanidade.
Entón Paz, Pan e Traballo son lemas que deben unirse inexorabelmente nas consciencias da Humanidade, e
iso implica unha contraofensiva popular en demanda de todos os dereitos,
contra todas as discriminacións, contra todas as exclusións, en todas partes
do mundo. Estamos obrigados a acelerar os pasos de construción de todo o
alternativo ao imperialismo pretoriano cunha amplitude de criterios, de
obxectivos e de alianzas que responda
estritamente ás necesidades da hora.
As batallas locais e parciais e un
internacionalismo que non descrea
da posibilidade de inflixir derrotas ao
imperialismo e non abandone a loita
por revolucións populares, poden unificarse, deixando de lado antinomías
absurdas e liñas divisorias que non
son as que a situación de hoxe nos
está a reclamar n
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As outras viaxes

Itinerario portugués
Inés de Castro

Os nenos e nenas de Monforte criabámonos desde os primeiros anos con
dúas lendas que nos enchían o maxín de fantasías: a da Coroa de fogo e a da
Inés de Castro. As dúas acontecidas aló pola xa avanzada Idade Media e cun
fondo de paisaxe na que o castelo e a igrexa de San Vicente, no alto do castro
monfortino, eran tamén protagonistas escuros.
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Mais a historia de Inés

nacía e
morría alí na fortaleza monfortina,
pois a nosa fantasía non podía abranguer territorios que non coñeciamos a
aqueles anos. O noso mundo infantil
era ese, Os Chaos, o Cabe, o Regueiro
e, como moito, o Campo da Compañía. Así que, cando fomos maiores, topamos máis veces coa historia tráxica,
romántica e misteriosa da Inés, moza
fermosísima, monfortina, nobre, asasinada lonxe da súa terra por uns
portugueses miserábeis. Sentimos
sempre unha atracción estraña polos
escenarios dos sucesos rechamantes.
A nosa educación levounos arreo
polo camiño da comprobación case
policial dos feitos e, xa que logo, dos
itinerarios, das paisaxes, dos lugares
da felicidade ou da traxedia como elementos fundamentais que certifican a
realidade, aínda que esta estea adornada co imaxinario popular.
Enchémonos, pois, de historia,
lendo obras e ensaios sobre a nosa
Inés, a maior parte aproveitados
para enaltecer a historia de Castela
e España a costa de silenciar ou menosprezar a nosa propia. O asasinato
produciuse por intereses da nobreza e
do rei portugués Afonso IV para afastar dese país independizado de Galiza
case dous séculos antes da morte da
nosa protagonista, a Casa de Lemos,
con grande poder aínda daquela tanto
en Portugal como en Castela. Coa súa
morte naceu o mito, e el lévanos agora a viaxar na procura dos escenarios
que a viron, a ouviron e a amaron.
Hai unha primeira parte da viaxe
que se corresponde cos lugares do seu
nacemento: Lemos e a súa comarca
(outros dirían A Limia ou até Peñafiel). O Monforte do señor de Lemos,
na altura, D. Pedro Fernández de Castro, educado precisamente na corte
portuguesa polo que despois sería o
que mandaría matar a Inés, Afonso
IV. Aquel D. Pedro era pai, tamén,
aínda que con distinta muller, da que
fora por unha noite raíña de Castela
e León-Galiza, Xoana de Castro. Mantense hoxe a torre da homenaxe, elegante e firme, a controlar un dos vales

LOIS DIÉGUEZ
Exerceu como enxeñeiro técnico
topógrafo no Concello de Lugo. Foi
deputado polo BN-PG/PSG na primeira
lexislatura do Parlamento Galego.
Activo conferenciante e colaborador de
xornais e revistas, forma parte do grupo
poético Círculos Líticos e é presidente
da asociación LugoPatrimonio. Da súa
ampla obra literaria destacamos, en
narrativa, A canción do vagamundo
(1986), Monólogos do espello (1993),
Viaxe ás terras encantadas de Lemos
máis amplos, fermosos e orixinais de
Galiza, pois ofrece unha curiosa paisaxe de pequenos castros ciscados
polo circundo en verdes e simétricos
outeiros. E fica a igrexa moi eivada
pola súa reconversión en Parador de
Turismo cando Fraga exercía de ditador camuflado os nosos escuros destinos. O palacio moi deformado tamén,
reconstruído en novos espazos hostaleiros, con vestixios mesmo prerrománicos soterrados baixo o formigón

(1999), A casa de Galiaz (2003), O Canto
do Muecín (2007), ou A poutada do oso
(2011). En poesía, Albre de Esperanza
(1966), O ferro dos días (1982) ou
Ónfalos (2001)

Convento de Santa Clara Velha
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Batalha e Fonte das Lágrimas. No mapa de
Coimbra, na parte inferior esquerda, atoparemos
os conventos de Santa Clara e máis a Quinta das
Lágrimas
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do desprezo e a ignorancia. Triste,
pero aínda así fermosa postal para
enviar aos amigos como lembranza
desta terra cantada por un exército de
poetas que van desde Góngora a Manuel María.
Pero hoxe non imos deter os nosos pasos nesta primeira parte da
viaxe. Quizabes outro día poderemos
entrar nela con máis vagar. Conservade, pois, nos ollos, a postal descrita
e ese balcón ferreño traballado polos
ferreiros do lugar ao que, nese s. XIV,
cando nena ou mociña, asomaría Inés
coa mirada aberta ás ilusións do seu
destino.
De camiño a Coimbra, lugar central da paixón e morte, felicidade e
desventura de Inés, imos escoitando
os poemas musicados que un día lle
dedicaron Camoens, ou Julio Dantas,
Vélez de Guevara ou Manuel María. O
romance que Carmen Morell popularizou polos anos 40 e 50 con ese ton
español e castizo, deses que abren a
emoción e libran facilmente a bágoa:

Doña Constanza salió/de España para
Coimbra./Doña Inés la acompañaba,/
su mejor dama y amiga. A música é
o mellor xeito de ir entrando na atmosfera, no tema central da viaxe. O
amplo grupo de viaxeiros que enchen
o bus, calan, rin con ese aceno de
nostalxia, e falan despois de Inés. Algúns deles nunca ouviran da raíña, os
máis novos precisamente. O romance,
pois, dá lugar a saber que Inés de Castro foi para Portugal acompañando a
dona Constanza, a designada entre os
reis de Castela e Portugal como esposa
do infante Pedro.
O Mondego, de augas transparentes e puras, era chamado polos romanos como río Munda, precisamente
por estas características. Cando se
chega é el o que nos chama, largo e
prata, baixo as pontes longas, con
milleiros de aves brancas irisando
a superficie. Camoens cólleo como
símbolo no seu canto a Inés. E chama despois a cidade alta, subindo
apiñocada en brancos de fachadas e
rubios de tellados, até a Torre lanzal
da Universidade. A cidade garda os
segredos baixo a terra fortemente inclinada, romanos eles, en arcos robustos para soster planas terrazas, como
o Criptopórtico, da autoría –dise– e
lémbranos Felipe-Senén, de Caio Sevio Lupo, o arquitecto tamén da Torre
de Hércules.
Aeminium foi chamada Coimbra,
pasando a ser a capital despois de que
os suevos destruísen Conímbriga que,
a poucos quilómetros, garda os mosaicos máis vivos do país e unhas termas
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De camiño a Coimbra,
lugar central da paixón
e morte, felicidade e
desventura de Inés, imos
escoitando os poemas
musicados que un día
lle dedicaron Camoens,
ou Julio Dantas, Vélez
de Guevara ou Manuel
María

Quinta das Lágrimas e Convento de Santa Clara
a Velha

ben conservadas. Mantén aínda os
seus ares de capital da nación nese sabor de cidade medieval mimada polo
primeiro rei de Portugal, o Afonso
Henriques, fillo de Tareixa e Henrique de Lorena, señores do condado
daquela galego. El foi o que construíu
esa erguida e orgullosa Sé Velha, un
algo comida polas casas, coas súas xanela en arcos continuados e capiteis
de influencia oriental. Fortaleza é,
pola ameas, con portas tan robustas
como fermosas no encanto da decoración, encumiadas sobre solemnes
escaleiras.
Os viaxeiros veñen baixando
desde a Universidade e métense por
esas rúas estreitas ás que dan pala-

cios manuelinos de moita historia,
como o de Sub Ripas ou a Torre de
Anto, pequena ela e de nobres proporcións, onde viviu o poeta Antonio
Nobre, que trouxo de París o gusto
polo simbolismo poético. A Universidade con toda a súa riqueza de bibliotecas e portas e estanzas, igrexa
e xanelas manuelinas. O museo Machado de Castro e a igrexa barroca de
S. Joao. As pintadas enxeñosas que
ateigan muros e casas: estava a pensar nunha revoluçao/ atraves do vazamento da palavra solidao. Que bosta!
(esta frase con letra distinta). Pero
aínda máis que os monumentos é o
ar, a cor, as costas apinadas, o arrecendo a cebola fritida ou a loureiro, a
xullo 2010-xuño 2011 terra e tempo
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Túmulo de Inés de Castro no Mosteiro de Santa
Maria de Alcobaça
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charla lenta e precisa dos coimbraos
parados no medio da rúa quen guían
os viaxeiros un tanto apurados, pois
queren pasar axiña a antiga muralla
polo Arco de Almedina, xa na parte
baixa da cidade, para chegar canto
antes aos dous puntos relacionados
coa vida máis sentida da Inés: a igrexa e circundos de Santa Clara a Velha
e a Quinta das Lágrimas. Ben se nota
que a súa historia creou paixóns,
pois van eles a discutir as diferentes
interpretacións dos motivos que levaron a tal monstrosidade por parte
do rei louco.
—Mais o rei tiña que coidar os
seus intereses; era home do medievo,
non de hoxe.
—E para iso tiña que asasinar?
—E por que non, burriña, que até
hoxe se segue a facer cada día, e en
máis número, que librarse dun só nen
graza lles ten.
Deixan a rúa principal Ferreira
Borges e nun repente xa están cruzando a ponte de Santa Clara. Venci-

da esta o camiño ofrece a súa meta:
museo e ruínas enchen un amplo espazo limpo ao sol tímido do mediodía. Aboia o edificio rectangular que
recibe os visitantes, sobre estanque
de augas aceiradas a mostrar o seu
reflexo e lembrar que as augas do
Mondego tiñan o convento gótico de
Santa Clara a Velha sempre anegado
e húmido. Despois, por camiño de terra van contemplando nunha carreira
as distintas perspectivas das ruínas,
ben conservadas e vivas á imaxinación. As celas, o claustro, os xardíns,
as naves da igrexa e as portas e capiteis na pedra que un día contemplaría a Inés nos seus paseos polo palacio. Os viaxeiros seguen coa presa
e van buscando polo claustro apenas
insinuado, o lugar onde foi sepultada despois do asasinato. Imaxinan o
espazo no ar polo que andou co seu
amante e cos seus fillos. Todas as
preguntas van por ese lado, e o guía
sorrí e inventa tamén el: aló arriba,
naquela nube rosa estaba o seu cuarto, e alí, por riba do arco agachábase
con Pedro para roubarlle os labios... e
mentres lles conta as súas fantasías,
repara el no fácil que é alimentar a
imaxinación co mito da traxedia. E
para arrefriar unha miga a historia
cóntalles que o convento foi fundación doutra raíña, Isabel de Portugal,
a santa e patroa de Coimbra, esposa
do rei don Dinís, o trobeiro e o das
grandes obras, a finais do s. XIII,
poucos anos antes do nacemento de
Inés. Dona Isabel, a santa, viña a ser,
logo, a nai dun asasino, o Afonso IV.
Non se queren ir os visitantes,
tomando fotos arreo, correndo, subindo ás naves superiores... e hai
que rifarlles un chisquiño. Volve o
camiño por estrada vella, cerca tamén, cara aos xardíns da Quinta. O
guía decátase de que agora as conversas van furando na nova figura
de Isabel de Portugal, e que todos
ollan para o alto da costa onde se
topa o novo convento de Santa Clara, levantado no s. XVII para fuxir
dos anegamentos do outro, onde repousan agora os restos da santa, en
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Todo é grande en
Alcobaça, como
se escultores e
arquitectos soubesen
xa que alí ían ter
repouso os namorados
maiores dos reinos de
Portugal e Galiza
sepultura de pedra ruda e colorida,
co seu encanto antigo.
Entran por camiño verde e tamizado polo respirar das grandes árbores. Plantas e arbustos de toda clase, e figuras escultóricas a observar,
como pantasmas. O silencio é inspiración na xente. Aspiran arrecendos
do xardín romántico, da Quinta xa
coñecida no s. XIV e enriquecida nos
s. XVI e XIX. Arco e porta neogóticos
danlle entrada aos espazos máis íntimos da Inés. Primeiro á Fonte dos
Amores, testemuña das palabras e
bicos dos amantes. A inmensa copa
dunha figueira de Australia protexe o
lugar do ardente sol e ponlle a atmósfera do silencio. As súas raíces dan
para colocarse os case sesenta viaxeiros en recordo gráfico de estancia.
As canles da auga ramifícanse para
formar estanques e regar a Quinta. A
poucos pasos, o muro de rocha natural de onde agroma a auga, forma
a Fonte das Lágrimas, co seu fondo
tinguido en vermello pola pena. Luis
de Camoens púxolle o nome e os
donos da Quinta gravaron na pedra
as palabras do poeta que agora len
os viaxeiros: As filhas do Mondego a
morte escura/ longo tempo chorando
memoraram,/ e por memória eterna,
em fonte pura/ as lágrimas choradas
transformaram;/ o nome lhe puseram,
que inda dura,/ dos amores de Inés que
ali passaram./ Vede que fresca fonte rega as flores,/ que lágrimas sao a
água, e o nome amores.
—Aqui foi —di a María nun susurro, e bota un fondo suspiro.

Túmulo de D. Pedro no Mosteiro de Santa Maria
de Alcobaça situado fronte ao de Inés de Castro
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Fachada do Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça

—Tres a asasinaron, aquí, segundo a lenda —explica o guía—,
cravándolle o puñal e degolándoa, os
covardes: Diogo López Pacheco, Pedro Coelho e Alvar Gonzalves, nobres
e ruíns. Cando Pedro subiu ao trono
fuxiron e protexéronse en Castela,
mais a ira de Pedro non cesou até pillar a dous deles, e o castigo tamén
foi cruel: arrincoulles os corazóns e
roéullelos.
—Por iso lle chamaron o Cruel, ao
Pedro?
—Por iso mesmo.
—Mais eu quero quedar co canto
de Manuel María ao amor —di unha
moza loura de ollos azuis, e le: A vida
112 terra e tempo

xullo 2010-xuño 2011

non ten senso sen amor./ A vida non
vale nada sen tenrura./ O amor vence a
morte e máis a dor/ e o amor é sempre
o que perdura!/.
A María, nerviosa, volve suspirar
profundo. Quere irse dalí porque di
que non atura a dor. Pero os demais
rin e comezan a desandar o camiño.
Alcobaça será o próximo destino.
Pero antes van visitar o convento de
Santa Cruz para ver o túmulo renacentista do primeiro rei de Portugal
Afonso Henriques, por aquilo de que
foi galego, e para comprobar tamén a
acertada e orixinal inspiración de Nicolás de Chanterenne no que parecen
ser unhas manoplas e helmos pendurados no lenzo da sepultura, como se
a morte non fose alí a representada,
senón o sono e o descanso do rei e
do seu fillo Sancho. E tamén para ver
e retratarse no claustro máis sinxelo
e perfecto que se teña construído, no
que a corda manuelina pasa a ser o fío
escultórico principal, en execución de
Marco Pires.
Alcobaça, a branca, tiña que ser,
por forza, e na altura do seu tempo,
a petrificación artística perfecta do
amor de Pedro por Inés. Lugar dos
dous ríos, da cerámica azul, do mosteiro levantado precisamente por
Afonso Henriques en agradecemento
ás súas conquistas, como no seu momento fixo Xoán I para conmemorar as súas en Batalha, o símbolo da
conquista sobre Castela, a avariciosa
e imperial, e que, de camiño, tamén
visitan os nosos viaxeiros, pero non
nós aquí, pois nen espazo nen tempo
nolo permiten.
Non fai honor a fachada longa
do s. XVIII ao gótico esplendoroso
do interior. Chove a deus dar cando
entran os viaxeiros, e o chan da praza é espello onde se reflicten torres
e ventás, e o grupo colorido. Dentro,
no claustro do Silencio, as gárgolas
fantásticas botan auga a mares e a
súa beleza non pode pintar maior.
Todo é grande en Alcobaça, como
se escultores e arquitectos soubesen
xa que alí ían ter repouso os namorados maiores dos reinos de Por-
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No restaurante de
Coimbra, fronte a
Sé Velha, agarda o
bacallau fritido con
cebola, o vinho verde
e perfumado, o fado
triste que os cantores
do Mondego, vestidos
de negro rigoroso,
cantan con voz firme
tugal e Galiza. As naves, altísimas,
sen obstáculos nen decoración, fan
aos viaxeiros pequeniños e lentos
no camiñar de estudo. Cociña, Sala
Capitular, Refectorio, Dormitorios...
forman no conxunto unha grande
cidade para milleiros de habitantes,
pois antes por ese número se contaban os freires.
E sobre todo iso, no transepto,
en liña rectangular moi traballada,
fican fronte a fronte, os túmulos de
Inés e de Pedro, ollándose un pouco
ao lonxe na espera de poder erguerse
o día do Xuízo Final para renovar o
amor e recriarse na contemplación.
Até a fin do mundo, gravou Pedro na
súa cabeceira, e alí mesmo fixo esculpir a Roda da Fortuna onde en diversas escenas escenificou o suplicio da
amada, lembrando o tempo en que a
desenterrou de santa Clara a Velha e
a trasladou en comitiva rexa a onde
agora está en corpo xa esqueletizado
para que a corte bicase a súa man e lle
rendese honores de raíña, pois así a
vestiu tamén. Foi a súa vinganza contra o magno crime.
Inés loce no mármore branco
o seu colo de garza, e fica coroada
como raíña de Portugal baixo o trono simbólico. Sorriso sosegado despois do martirio. Os anxos gárdana
e protéxena. Leva nas mans algo
que non podemos distinguir debido
á altura. O escudo dos Castro corre
repetido ao par do de Portugal. Esa
é a presenza dos señores máis grandes de Galiza. A vida de Cristo enche
os lados do sepulcro, en simboloxía

de martirio. A guía portuguesa conta
a súa versión e ábrese o debate. As
viaxeiras son quen máis defenden a
Inés, aínda que ninguén a menospreze. Dalgunha man sae unha folla manuscrita, e a mesma rapaciña loura
de ollos azuis le o poema que Rosalía
de Castro lle dedicou en 1884: Desde
as fartas ribeiras do Mondego/ desde
a Fonte das Lágrimas/ que na bela
Coimbra,/as rosas de cen folhas embalsaman,/ do Minho atravessando as
águas mansas/ en misteriosas asas,/ de
Inés de Castro, a dona máis garrida,/
e a mais doce e mais triste enamorada/ do grao Camoes que imortal a fez/
cantando as suas desgraças,/ de quando en quando a acarinhar-nos vem/ eu
nao sei que saudades e lembranças...
Segue a chover a deus dar e as
gárgolas do silencio a verter as súas
bágoas. Os viaxeiros soben ao bus
e xa escurecendo volven a Coimbra
metidos nun sopor quentiño que
consola o frío do camiño. Pero aló,
no restaurante de Coimbra, fronte
a Sé Velha, agarda o bacallau fritido
con cebola, o vinho verde e perfumado, o fado triste que os cantores
do Mondego, vestidos de negro rigoroso, cantan con voz firme e expresión solemne. Oh Inés, Oh Inés a
veciña nosa de colo de garza... / Oh
Inés, Oh Inés... e os viaxeiros, postos en pé e armados de longo copo,
brindan, brindan satisfeitos pola
monfortina e por aquela que, coma
ela, leva o apelido. E para que o trío
feminino fique completo e plural,
por Isabel, a santa n
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Unha lembranza en tres tempos
Pilar Pallarés

Entrevista a Margarida Carballo Ramos
María Pilar García Negro e Xoán Carlos Garrido Couceiro

Entrevista a María Victoria Carballo-Calero Ramos
María Pilar García Negro e Xoán Carlos Garrido Couceiro

Aos escolares; aos universitarios; aos galegos
[ Manifesto publicado en 1933 ]

Entrevista radiofónica a Carvalho Calero en RNE
[ Transcrición da entrevista realizada no ano 1980 ]

Carvalho Calero: a palabra viva dun intelectual inmorrente
[ Entrevista xornalística publicada en 1990 ]
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Unha lembranza
en tres tempos
TEMPO PRIMEIRO: COMPOSTELA,
1979-1980. O vello profesor en Mazarelos. Recén chegada do minúsculo
Colexio Universitario da Coruña, onde
o curso de 3º de Filoloxía Hispánica
está integrado por seis rapazas, todo
impón en Santiago: as rúas co pouso
de xerazóns, as clases maxistrais que
Carvalho Calero imparte. É adusto e
distante. Agacha a cordialidade tras a
máscara da ironía.
Condúcenos da man polo país luminoso da nosa lírica medieval. Ten
grande prestixio. Para moitos é a primeira vez en que o profesor é tamén o
autor dos libros nos que estudamos:
a Gramática elemental del gallego común,
a Historia da Literatura Galega Contemporánea que eu xa comprei na tradución
española de 1975, pois haberá que
agardar ao 1981 para unha nova edición en galego, agora esgotada.
Algo sabemos del, pero non moito. Talvez que ocupa esta cátedra
desde 1965, primeiro interinamente,
despois por oposición; talvez que nós
imos ser os seus derradeiros discípulos nas aulas. Será debido a iso o ar
de melancolía, unha certa tristeza?.
Con el a nosa lingua deixa de ser
submisa e cativa. Agrándase e lévanos a un pasado esplendoroso, mais
tamén a lonxincuos países de África e
de América. E a Goa, e a Lisboa, que
aínda ten para min o exotismo do
descoñecido. O idioma humillado dos
pais e dos avós é unha alfaia perfecta
e abre portas.
Como temos vinte anos e lémos
pouco a Castelao, ignoramos que os
vellos tamén tiveron mocidade. Sorprenderíamos imaxinar o profesor
como xoven audaz -decote serio- publicando poemas e libros con catorce,
con dezaoito anos; ditando conferencias sobre as ideas comunistas de
Platón; escrebendo opúsculos sobre a
entrada da Forza Pública na Universidade de Santiago en 1931; presidindo
a FUE. Ousado vangardista, crítico literario precoz, secretario do Seminario de Estudos Galegos; corredactor
do anteproxecto do Estatuto de Autonomía.
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Esta melancolía súa terá que ver
co pasado perdido ou co presente?
Estarase a despedir connosco do
maxisterio e da vida pública? Estará
xa adentrándose no eremitorio?
O pasado perdido. Tampouco sabemos aínda que foi tenente do Exército da República, que a defendeu nas
frentes de Madrid, Valencia, Andalucía; que pola República sofreu dous
anos de cárcere en Jaén. Logo, o exilio
interior: a inabilitación para ocupar
cargos públicos, a escasez, o silencio.
Viver morrendo:
[…] Muitos morrerom, mas
nom falo agora desses mortos; falo
dos que tiverom que viver morrendo
entre os seus matadores, lendo a imprensa
que de lama os enchera, saudando
as insígnias contra as quais militaram.
Como pudemos
viver? E mais vivêmos.
E comèmos, dormímos, engendrámos
Crianças […]
(Reticências… [1986-1989], 1990).
En tanto os olhos múltiplos e insones
/ de Medusa o espreitaban, tiña el feito moito máis do que comer-dormirenxendrar. A Gramática e a Historia
da Literatura nas que estudábamos,
os innúmeros ensaios lingüísticos e
literarios. E a poesía, a narrativa, o

Pilar Pallarés

Ricardo Carvalho Calero con Pilar Pallarés e
Francisco Pillado na alameda de Santiago

teatro que, ao tempo que nos daba
aulas, andaba a criar ou a recompilar.
TEMPO 2: COMPOSTELA – A CORUÑA, 1983-1990. Con certeza é este o
noso primeiro reencontro. A mesma
Compostela, mais eu son agora a profesora. Participamos os dous nunhas
“Xornadas de Poesía Galego-Portuguesa-Brasileira”. A foto que tirou o
fotógrafo da Alameda amósanos con
Manuel María, Cesáreo Sánchez Igle-
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Ricardo Carvalho Calero e María Ignacia
Ramos no aeroporto de Eceiza en Buenos
Aires (1974). Ricardo Carvalho Calero na foto
superior compartindo unha cena de homenaxe
con amizades e discípulos seus, abaixo nun acto
académico

sias, Eugénio de Andrade, Nacho Taibo
e Pancho Pillado, entre outros. Pancho
e eu aínda faremos outra con el antes
de o acompañar á casa da Carreira do
Conde. Ás portas dela, nos momentos
da despedida, bícoo na meixela en lugar de apertarlle a man, nunha arroutada. Algo muda para sempre na relación
co vello profesor. Esgaza a máscara.
Pouco tempo despois, hei vir repetidas veces desde A Coruña -sempre,
iso si, como copiloto- recollelo. O holding silénciao e marxínao, teima en fechalo no eremitorio, mais mantémolo
no activismo os novos. Os de “Alexandre Bóveda”, os de AGAL, os da “Asociación de Escritores en Lingua Galega”. Cando saímos de Compostela,
sempre avisa da súa predilección pola
autoestrada. Tararea zarzuelas, distendido. Parola, de súbito locuaz, despois
das conferencias. Os antigos alumnos
somos tratados agora como camaradas. Estanos a pasar un facho.
Hai unha noite especial. A AELG
celebra o centenario do falecemento

de Rosalía cunha cea-homenaxe no
“Hotel Xelmírez”. Interveñen Manuel
María e Uxío Novoneyra, por entón
presidente da Asociación. A min encarréganme ler o Manifesto desta. Antes
fala don Ricardo, como testemunho de
umha geraçom que cumpriu a sua tarefa e
que passou a outras mans as armas com que
outrora luitou polos mesmos objectivos por
que vós agora luitades. O discurso é tan
preciso e emocionante que ficamos
desolados porque ninguén se ocupou
de o gravar. El accede a reproducilo
nun café próximo.
TEMPO 3: GALIZA, 1990-HOXE. Xa
morto Carvalho, vouno descobrindo
como criador. Teño que escolmar para
a Colección Esquío os seus poemas1.
A ollada crítica non é quen de embazar a fascinación que me porovocan
lidos agora, ordenada e disciplinadamente. Van deseñando un complexo
1

Fillo de Eva (88 poemas de Ricardo Carvalho Calero), Ferrol, Col. Esquío, 1992.

retrato interior. Non é doado trazar os
seus contornos. Xa el propio amosou
en Scórpio que gardamos dentro un
imenso espazo de sombra que nunca
se consegue iluminar por inteiro. Así
Carvalho é, nun xogo de espellos múltiplos, o “anxo de terra” e o vendimador de anxos, Anquises, un moderno
Tristán con auto deportivo, un leopardo ao que couta a leitura da Biblia,
o neno que pacta con Deus a perennidade dos seus. É o vello David e o
aprendiz inexperto que ousa esculpir
por vez primeira unha cabez de deusa.
Tamén o home, xa canso, que ve caír
-como neve- a mágoa mentres “bate
o nordés Fingoi”. Sempre, un pouco
envexoso acaso da capacidade dos
“fillos de Lilith” para gozaren plenamente da existencia, o que se sabe da
estirpe dos “fillos de Eva”, co peso da
razón e da culpa, soñador dun Avalón
onde moren en harmonía o divino e o
carnal. Un Edén libre da repressom / de
invejosas potências e ciumentos poderes. Talvez alí agarda ■
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Entrevista a Margarida
Carballo Ramos

María Pilar García Negro
Xoán Carlos Garrido Couceiro

Margarida intervindo na inauguración do
monumento ao seu pai en Compostela o
30 de outubro de 2010, cando se cumpría o
centenario do seu nacemento

Ti coñeces o teu pai con 5 anos, que
podes evocar desa primeira imaxe?
Eu teño unha imaxe que non me
atrevo a asegurar que fose real. Porque é difícil que me acordara, como
logo se falou na casa quizais mesture
unha cousa con outra. Eu lembro un
día pola mañá, en Lugo, en San Roque
14, 1º, en fronte ao xardín. E recordo
que me levaron para unha habitación
de diante e deixáronme xogando alí.
Lembro que miña avoa dixo: “si, si,
ten que quedar soa que o dixo a nai”.
Desde ese balcón vese a Ponte da
Chanca, pero por aí víase pasar o tren.
Escoitei dicir: “Xa pasa, xa pasa” e a
seguinte imaxe é dun señor que me
colle no chan e me abraza, e supoño
que me asustaría.
E que lembras da túa infancia?
Eu a verdade é que tiña unha infancia feliz porque aínda estaba meu
pai no cárcere, tiña as miñas tías e
avós e era consentida e mimada. Quizais tamén para compensar esa ausencia.
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Túa nai, con teu pai no cárcere,
é quen exerce de cabeza de familia,
traballando fóra da casa
Xa en Ferrol, en academias, Rapariz, o “Centro de Enseñanza” e máis
tarde nunha que se chamaba “Jorge
Juan”. E meu pai ao chegar tamén traballa así aínda que logo sabería dos
seus problemas por cousa da súa filiación: que non podía asinar, que cobraba menos, etc...
Ti tes contado que a ti trataban
de manterte á marxe dos problemas derivados da represión...
Se entraban uns señores que revisaban a libraría, o depósito do carbón,
etc... e miña nai dicíanos que viñan ver
a instalación da luz. E como daquela
había moitos apagóns… Eu tiven xa de
adulta coñecemento de que meu pai
estaba en liberdade condicional.
En Ferrol xa empezou unha pequena rehabilitación co premio
pola obra A xente da Barreira
A min non me cadran algunhas
datas que se din. Se cando o premio

está en Ferrol… A Lugo viñemos no
50, el veu en outubro. E sen embargo
eu lembro o momento en que lle dan
a noticia do premio. Recordo tamén
que un día estabamos pendentes da
radio e se lía unha cousa del pola
BBC, desde logo propiciada por Del
Riego. E outra lembranza é dunha visita de amigos, na que estaba Otero
Pedrayo e fixeron unha excursión pola
ría de Ferrol.
Como foi o traslado a Lugo?
Nós a Lugo xa viñamos moito. Eu
cursara xa aquí algúns anos de bacharelato. Co paso dos anos decateime
de que fora porque non lles gustaba
o ensino das academias nas que traballaban.
Eu recordo ter visitado a Álvaro
Xil en Lugo, quen foi quen lle dou o
nome de meu pai a Antonio Fernández para encargarse do colexio Fingoi.
Álvaro e máis xente. Debeu de ser no
verán. Cando volvemos a Ferrol, el xa
queda aquí. Vai dar aulas á casa de
Don Antonio e claro, meu pai só non
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No acto de Inauguración do monumento a Carvalho Calero promovido pola Fundación Mendinho
e AGAL. Elvira Cienfuegos (Concelleira de Medio Ambiente en Compostela), Anxo Louzao
(Secretario Nacional da CIG-Ensino), Marcos Maceira (A. C. O Galo), Rubén Cela (Cabeza de
lista do BNG en Compostela), Margarida Carballo Ramos, Ana Pontón (Deputada do BNG no
Parlamento Galego) e Mª Pilar García Negro (Directora Xerente da Fundación Bautista Álvarez)

se afacía. Miña nai veuse para Lugo e
volve a xogarse a praza, entra a traballar no Instituto. E eu chego en xaneiro do 51.
Que lembras da vosa vida na
etapa de Fingoi
Para el foi un avance, aínda que
aquilo era fóra da cidade, bastante
afastado. A tese de doutoramento,
a gramática e a historia de literatura fíxoa traballando alí. Da “Historia”
lembro como cortabamos tiriñas de
papel cos nomes das citas para organizar por orde alfabética a bibliografía.
E logo ti marchas a Compostela,
á Universidade…
Si, lévame el e preséntame a algunhas persoas como a Otero Pedrayo que lembro como me trataba
como unha señora, mesmo me falaba
de vostede, eu vou visitalo ao Hotel
España. El vivía nunha habitación de
hotel de luns a venres coa súa muller.
E logo vivo pegada a García Sabell,
quen me viña buscar para xantar. Alí
coñecín a Mourullo, Beiras, as fillas
de García Sabell. Tamén lembro ir a
casa de Piñeiro.
Como lembras o proceso de chegada de Carballo á Universidade?
Eu estaba a carón de Filgueira
-cando se falaba da oposición á Cá-

tedra- e a xente alí preguntaba se se
presentaría el ou meu pai. Lembro
que meu pai tivo que facer tamén
oposicións de Instituto e que tiña que
sacar o número un para poder elixir
Santiago. Oposita para ter medios
económicos porque a Universidade
pagaba moi pouco. Neses momentos
atopou moito apoio. Logo as cousas
viraron. Pero daquela García Sabell
mesmo puxo un piso a súa disposición. Piñeiro estaba vivindo enriba e a
súa irmá baixaba a arranxarlle a cama
etc. E iso lle permitiu preparar a cátedra. Na Facultade primeiro está como
profesor encargado dunha optativa. É
profesor simultaneamente no Instituto “Rosalía de Castro”. Cando sae a cátedra hai outro que se quere presentar
pero diante da obra que asina meu pai
decide non facelo. Logo sae o tribunal
e vai e penso que o preside Filgueira.
E, ao fin, xa no ano 72 dá aulas como
catedrático co nome de “Lingüística e
Literatura Galega”.
E coincide no tempo a creación
do “Instituto de la Lengua Gallega” e
a cátedra de Filoloxía Románica de
Constantino García, con posicións
contrapostas…
Pero, ao principio, Constantino, faino secretario. E nos primeiros
tempos leváronse moi ben. Ían xantar

xuntos os dous matrimonios, cousa
que na miña casa se facía pouquísimo. E adoraban a muller de Constantino. Logo empezan as diferenzas.
Ao principio da transición é bastante
mimado por todos, pero logo viñeron
os confrontos.
Teu pai, por exemplo, negouse
a ir ao encontro con Fraga que lle
organizou Sixto Seco?
Eu penso que foi un grande mérito de Sixto porque el o tiña nas súas
mans, pero aceptou que tiña límites
que non se podía pasar e non o presionou. Sixto fora alumno del de Ferrol xa, e logo en Santiago sempre
vemos como aparece con el en multitude de actos. Eu estou agradecida a
Sixto e a Leira polo trato que recibiu
meu pai na Rosaleda durante a enfermidade. Por cariño persoal, pois noutro
aspecto xa non tiñan ningún punto
de coincidencia. E o que lle gustaría
a Sixto aparecer con el xunto a Fraga!
Hai que ter en conta que el tampouco facilitaba as cousas porque
non cedía nada. Facía ben. Como dicía el: “Eu xa estiben no cárcere, agora que me van facer? Vanme fusilar?”.
El dicía: “Estou proscrito”. Si, pero
non se sentiu só. A casa estaba chea
de alumnos, de xente que o levaba a
asociacións... sentiuse abandonado
do poder establecido e sobre todo de
antigos amigos.
Eu lembro un 25 de xullo en que ía
o Rei á ofrenda do apóstolo á catedral,
el tiña invitacións para ese acto, pero
marchou para Pontedeume e dixo que
tiña que vir ao santo do meu fillo -que
non viña a ningún- pero por que tiña
invitación? Hai quen dixo porque el
corrixira o texto en galego que ía ler o
rei, pero non o sei. O caso é que el tiña
invitación e non quixo ir. Apareceu alí
en Pontedeume, pasou o día con nós.
El tardou en que lle cancelaran
os antecedentes penais. Polo visto, un día miña nai comentou que o
convidaran varias veces a ir a xurar o
acatamento dos principios do “Movimiento” e esas cousas e xa os cancelaban, pero el non quería. Co cal tivo
que agardar a que se cumprise o prazo
xullo 2010-xuño 2011 terra e tempo
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María Pilar García Negro
Xoán Carlos Garrido Couceiro

Entrevista a María
Victoria CarballoCalero Ramos

María Victoria Carballo-Calero Ramos, no
seu gabinete da Universidade. Á beira seu pai,
Ricardo Carvalho Calero e a súa nai, María
Ignacia Ramos, en Lugo

Cales son os primeiros recordos que
gardas de teu pai?
Eu vivín en Ferrol até os 8 anos,
entón non conservo moitos recordos.
Un dos poucos que lembro é pasear
con meu pai para ir a farmacia de Usero. Un moi bo amigo seu.
Cónstanos que Usero lle agasallou unha historia de Galiza de Murguía cando saíu do cárcere. Lembras algo máis de entón?
En Lugo si que lembro claramente
a miña infancia á beira de meu pai, xa
no colexio Fingoi no que estiven desde o primeiro día até ir á Universidade.
Desta etapa teño bons recordos máis
ben desde un punto de vista práctico
en canto aos resultados obtidos, mais
foron uns anos moi duros porque o
colexio era en réxime case de internado, de 8:30 da mañá as 20:30. Así que
a diversión era máis ben escasa.
De Fingoi até a cidade case non
pasaba ningún transporte. Entón case
non facíamos outra cousa que estudar. Isto fixo que nos tivésemos unha
formación moi esixente. El dábanos
filosofía, literatura etc. e, claro, así
tiñamos moito nivel pero a costa da
nosa felicidade,; logo, eu na Universidade vivín de rendas diso…
Tamén era un etapa dura para el,
lembro como aínda era recente que

saíra do cárcere e andaba collendo a
BBC…
De Lugo lembro os sábados e domingos; lembro ir a casa de Celestino
Fernández de la Vega, de Antonio Figueroa, alí é onde Tino Grandío lle fixo o
retrato, tamén lembro Ánxel Johan que
era un canario que colleron en Fingoi a
través de Álvaro Xil. Tamén lembro cando no Nadal viña Ramón Piñeiro.
Na túa infancia tiveches ocasión
de tomares conciencia de quen era
teu pai e do nacionalismo de preguerra?
Non, el nunca falaba diso. Eu notaba que alí pasaba algo raro. Cando
estaba a facer a Historia da Literatura
mandábame polos paquetes con libros
e información para o seu traballo e eu
notaba ese clima de galeguismo e de
preocupación pola lingua e cultura
propia, pero falar diso non quería. Recordo a miña nai falando de problemas
para alugar un piso ou doutros detalles que facían que eu palpara as cousas aínda que non me falaban do que

significaba politicamente o seu posicionamento. Castelao, Rosalía, Curros
andaban por alí, pero non había unha
formalización do que iso representaba.
En calquera caso, Carvalho encamiñoute ou influíu na túa carreira
nun sentido ou noutro, e concretamente a ocuparte da arte do galeguismo?
El deixoume a min escoller o meu
camiño, iso si, só poñía como condición que eu tiña que aprobar todo e
estudar, e tamén condicionou a miña
elección en canto non quería que fose
a Madrid a estudar, e eu que inicialmente quería facer Clásicas aquí non
tiña esa posibilidade. E en canto á
cousa política el queríame evitar problemas…
Eu era compañeira de Marina Mayoral, Arcadio López Casanova... fun
representante dos alumnos, e el dicíame, ti para non ter problemas di que
non es filóloga…
Logo, en canto á orientación da
miña investigación el foi quen me
xullo 2010-xuño 2011 terra e tempo
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Imaxes familiares de Carvalho Calero. Enriba
asistindo a unha voda e embaixo na que
supoñemos a primeira foto de Don Ricardo

aconsellou que traballase sobre cousas galegas como é o caso da miña
obra sobre os ilustradores da revista
Nós, que era un traballo enorme e de
moitos ilustradores non se sabía nada
(Vidarte, Méndez,...) xente sobre a que
logo eu insistín moito.
É impresionante a calidade e a
cantidade da obra de teu pai, a erudición que posuía, como forxou esa
formación tan densa; xa lle viña da
súa etapa universitaria ou adquiriuna de xeito autodidacta?
Lía sen parar, todo o día e toda a
noite, sempre lendo e tomando notas.
Tamén lle gustaba moito o cine e a
música. El coñecía todas as zarzuelas.
Eu de pequena, lembro que mentres
el se afeitaba xa me poñía a lerlle os
clásicos gregos…
Iso retrátao como pedagogo…
Claro, así tiñamos esa formación
no colexio Fingoi, iso si, logo topámonos con que non sabíamos nada
de relixión, e o que daquela chamaban “Formación del Espírito Nacio122 terra e tempo xullo 2010-xuño 2011

nal”, xustamente do que el non nos
falaba…
Un punto de inflexión na súa
vida foi a Cátedra na Universidade?
Si, xa desde que retomou as viaxes
a Santiago. Ía todos os martes e volvía os mércores. El ao principio tamén
daba aulas no Rosalía de Castro, e
logo cando estivo dedicado á Universidade xa foi a mellor época del.
Canto aos piores tempos, do
1936 a 1939 e deste ano ao 1941 no

cárcere, que compartiu coa familia
a respeito destes cinco anos?
Eu diso, o único que recordo, é
que na nosa vivenda había un faiado
enorme e alí lembro caixas e unha
manta e cando lle preguntei a miña
nai díxomesa foi unha das mantas
que tivo alá... máis non se falaba diso.
Pero ías adiviñando todo. O que máis
me preocupaba era velo a el triste
e doído, eu creo que até a etapa da
Universidade non se sentiu ben. Eu
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Foto da Familia Carvalho-Ramos

recordo un día en que viña da presentación do seu libro “Scorpio” coa xente da Universidade e lembro velo feliz,
como era tan raro velo así quedoume
fixada esa imaxe. Outro lugar onde o
pasaba ben era cando ía a casa de Fernández del Riego, a Coruxo.
En calquera caso lembramos
actos con el de grande emoción e
recoñecemento público polas novas
xeracións…
Si. Cando o Congreso Castelao
lembro a ovación que durou case 10
minutos, que case non o deixaban falar. El tivo episodios moi gratos, pero
a vida...
Mais tamén nos últimos tempos
houbo malos momentos, eu son da
tese de que a proscrición do teu pai
veu máis por non se ter pregado á
operación piñeirista que ao conflito
ortográfico…
Miña nai sufriu moito polo enfrontamento con Piñeiro, porque eran íntimos. Cando a cátedra el vivía no piso
de abaixo de Ramón Piñeiro e subía
continuamente á famosa mesa camilla
pola que todos pasamos. De feito, cando estaba internado no Rosaleda ao final de todo e estaba Piñeiro tamén moi
mal -xa sabes que morreu ao pouco de
meu pai- chamou un día Piñeiro e lembro que estiveron os dous catro ou cin-

co horas falando os dous. Nós quedamos no corredor. Eu que sei que pasou
aí nesa conversa… Era unha amizade
enorme pero logo pasou o que pasou
e acabaron a mal. Despois tamén tivo
os problemas cos da Universidade, co
ILG, pero eses levábaos moito mellor.
Gardaban máis as formas.
Miña nai foi a que peor o pasou.
E o malo é que para os vellos correlixionarios quen era traidor era meu
pai e non que os outros mudaran de
posición. En calquera caso, iso nun
país normal podía verse mesmo como
enriquecedor que houbera diferentes
visións. Despois de todo a disidencia
por cousa da lingua tampouco é para
lapidar a ninguén.
Nós, desde Terra e Tempo, queremos lembrar tamén o aspecto humano de teu pai canto á súa integridade
e a que refugou beneficios persoais
a cambio de mudar as súas posturas, independentemente de que se
estexa máis ou menos de acordo con
el. Esa actitude de dignidade…
Si, el non concibía poder aproveitarse de nada. Cobrar unha conferencia, que lle pagaran o taxi... para el era
traballo por Galiza. Claro que podía
ter sido todo tanto no terreo académico como político, aínda que tampouco
o vexo a el cun cargo, que iso fose con

el. Mais é certo, el tiña unha rectitude,
daba igual que lle desen por un lado
ou por outro, el estaba convencido do
que defendía.
Vouche contar unha cousa. Xa
estaba no Rosaleda na última etapa
da súa vida e dime un día: “Mira, é
verdade que te queren nomear Directora Xeral de Política Lingüística?”
Din iso - díxenlle eu- porque Victorino Núñez andaba a defender isto. E
dim- “Como accedas a túa nai morre”.
Eu conteillo a miña nai e ela díxom“o
que morre é el, non eu”.
E como valoras o feito de que
non se lle dé un recoñecemento
como é debido desde a Academia
ou a Universidade
A verdade é que esas cousas
deixáronme de preocupar. Como di
meu fillo, se non lle dedican o Día das
Letras Galegas... mellor porque así
fálase del todos os anos. Algo debe
haber aí. Eu pensei que esas cousas
estaban superadas. Recordo que un
día Del Riego nun acto me dixo: “non
morro tranquilo sen que a Carballo lle
dean o Día das Letras Galegas”. Tamén
Barreiro, cando estaba de Presidente
da Academia me dixo unha cousa semellante. Cada un ten a súa opinión
e eu non quero meterme niso. Pero
debía discutirse iso abertamente… ■
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Aos escolares;
aos universitarios;
aos galegos

Lanzouse á opinión o seguinte substancioso
documento:
AOS ESCOLARES: AOS UNIVERSITARIOS; AOS GALEGOS: Un grupo
de estudantes, cuios nomes rubran
esta folla, entenden oportuno facer
paladina espresión do seu pensar e
do seu sentir con relación a temas de
actualidade, que lles afectan, uns de
inmediata maneira en canto se refiren
a custións universitarias; outros indirectamente, en canto ollan a xerás problemas galegos que no campo escolar
teñen a súa necesaria repercusión.
O NOSO GALEGUISMO, FUNDAMENTO DA NOSA POSICIÓN. Comezaremos por manifestar que o
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noso disgusto do presente e a nosa
arela de futuro remanescen da nosa
condición galeguista. Razoar no noso
galeguismo sería razoar a nosa eisistencia. Somos galeguistas porque somos galegos. E inda o “galegos” sobra
e podemos decir: somos galaguistas
porque “somos”. Xa que “sendo” na
nosa circunstancia, “hic et nunc” non
nos cabe outra forma de ser que a
afincada na coiuntura que o destiño
nos concedeu senlleiro vivir, plena e
fecundamente en toda e súa amplitude desenrolada. Somos galeguistas
porque é a única maneira de ser refleisivamente galegos; e para un galego,
ser irreiflesivamente tal, xacer, como
unha pedra, na coleitividade galega, é
unha forma de non ser.

Manifesto dos escolares universitarios
de Galiza publicado en “El Pueblo
Gallego” o 15 de marzo de 1933 e
asinado en primeiro lugar por Carvalho
Calero
Carvalho Calero con profesores e alumnos do
colexio Fingoi en Lugo

A estas consideracións de orde
esencial que xustifican o noso galaguismo, únese o coñecimento e
o estudo da personalidade da nosa
Terra. Na xeografía, na etnografía, na
filoloxía e na historia galegas acouga
un espíritu senlleiro que deseña o
perfil dos nosos montes, que guía a
man dos nosos artistas rústicos, que
nutre o miolo da nosa fala e dirixe as
pasadas da nosa vida. Únese tamén a
triste experiencia do centralismo, que
nos ten sen ferrocarrís, sin portos; que
nos impón unha servidume tributaria
descoñecedora do noso réxime de
propiedade campesiña: que nos fai
sufrir a inxusticia arancelaria e que
imposibilita o agromar da nosa verdadeira cultura.
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Ricardo Carvalho Calero á dereita con Alvaro
Cunqueiro con motivo do nomeamento deste
como Doutor Honoris Causa da USC no 1980
Embaixo, na toma de posesión como
catedrático de Lingüística e literatura galega da
USC no 1972

Esto último doinos, particularmente, como humildes cazadores
que somos no couto cultural. Unha
enxebre cultura galega. Unha enxebre
cultura galega, sobre ir direitamente
ao enriquentamento do noso esprito
-qué fin máis outo pode arelar unha
cultura?- faríanos xenerosos co mundo, ao que poderíamos presentar,
surrintes e cordiás, o caristel da nosa
aportación na grande festa dos labregos do esprito.
De eiquí, xa unha conclusión.
Queremos unha cultura galega. E queremos que e nosa Universidade sexa,
ante todo, o foco de esa cultura.
Galicia eisiste. E por eisistir, ten
dereito á unha cultura propia. Pra tela,
precisa un propio centro de cultura.
Este ten que ser a nosa Universidade
está en crisis. A nosa debe galeguizarse. Brindándolle a posibilidade de se
non convertir nun museo paleontolóxico ou nun bazar de eisóticas mercadorías.
O QUE DEBE SER A NOSA UNIVERSIDADE. Aspiramos a crear unha vida
universitaria auténticamente galega.
Queremos que se estuden os problemas xerás tendo en conta que os que
estudan son galegos. A nosa Universidade debe darlle ao país que científi-

camente representa un esprito universitario; faguer investigadores e capacitarnos enteiramente pra o exercicio
das nosas profesións. A nosa Universidade debe cumprir a outa misión de
formar espritoalmente ao país galego.
Como consecuencia, a nosa Universidade ha ser unha Universidade
moderna. En ideal remoto, as cátedras non se proveerían por oposición.
A mesma Universidade nomearía o
seu profesorado, escolleitándoo ante

os máis recoñecidos prestixios. A
Universidade terá de ser autónoma e
bastarse a sí mesma. Nela, todas as
facultades, todos os grados. Compenetracións efeitivas do profesorado e
os estudantes. Orientación ao práctico e seminarístico. Ríxida moral académica. Poucas ceremonias. Nada de
folgas por motivos políticos. Asociación escolar oficial única e obrigatoria
en cada Facultade, que envíe representantes ás xuntas da mesma. Fedexullo 2010-xuño 2011 terra e tempo
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Carvalho con Aurora Marco no Día Das Letras
Galegas 1983. Salón de Plenos do concello
de Noia. Acto organizado pola Asociación
Cultural “Catavento” de Noia, que presidía
Avilés de Taramancos
Á dereita cartel da representación dunha das
súas obras teatrais

ración Escolar Universitaria Oficial de
Estudantes Galegos que abrangue aos
escolares da Universidade, das Normás, dos Institutos das Escolas Especiás. Este organismo escolar non estaría suxeito ao réxime común de Asociacións, e a súa creación e unicidade
oficial non suporía a disolución das
entidades escolares hoxe eisistentes.
Estas poderían subsistir, sin carácter
oficial e suxeitas á Lei de Asociacións.
Serían como partidos políticos e a Federación como un Parlamento. Creemos que de este xeito acabarían as
loitas violentas escolares, resolvéndose as discrepancias democraticamente. Os estudantes católicos non terían
incomenente en ingresar n-unha entidade sin prexuicios (cuia actuación
a informaría o criterio da maioría que
lograse a súa direición) e de fins puramente universitarios. En canto á
F.U.E. galega, o curso pasado acordou
solicitar do Ministerio de Asociación
oficial escolar obrigatoria e única, que
é o que agora postulamos nós. Esta
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entidade que propomos non dependería de ningunha outra escolar.
Somos tamén decididos partidarios da Residencia de Estudantes. Na
nosa Universidade ideal e imprescindibre. Deportes, os máis espiritoás, os
máis hixiénicos, os menos violentos.
Sin que a cultura do corpo roube tempo á cultura do esprito. O ensino, un
dereito: non un privilexio. Facilitación
aos probes do acceso á Universidade.
Cátedras especiás pra os nosos
problemas galegos, sin dúbida. Loxicamente máis necesario é a nosa galeguidade espritoal que leva a facer en
cada discipriña un amplio pra que o
noso conteña a ciencia que se estuda.
O outro, conseguido isto, viría por si
só. Pero mentras non se consigue o
esprito a volta. Non momento actual
pedimos cátedras permanentes de
estudos galegos: xeografía e historia,
etnografía, filoloxía e literatura.
O PROBLEMA DA FALA. Un punto
esencial pra nós é a inmediata coofi-

cialidade do galego co castelán nas
aulas universitarias. O respeto á nosa
lingua é unha elemental eisistencia
de cortesía e civilización. Pol-o demáis nós, pra sentir a continuidade
de Galicia, no tempo e no espazo, necesitamos do espazo, necesitamos do
idioma. A fala: eis a nosa capitá, eis
o noso guieiro. Crendo n-unha cultura
galega temos que conceder ao problema da língoa a máisima importancia.
A cooficialidade estaría ben regramentada con arregro a unhas bases
que apenas variarían das formuladas
en 1931 pol-a “Asociación Profesional
de Alumnos de Derecho”, aceitadas
integramente pola F.U.E. o mesmo
ano, e modificadas restritivamente
pra o noso punto de vista, o presente
pol-a mesma entidade. Implantaríase
un réxime de amplia tolerancia e sólida garantía pra as dúas língoas. Habería cátedras de cultura galega en galego i-en castelán: as segundas terían
por ouxeto facilitar o coñecimento de
Galicia ao forasteiros, e ostentarían
caráiter de cursos independentes. No
resto de cátedras o profesor e o alumno terían dereitos a se espresar en calquera das dúas falas. Igual liberdade
eisistiría no seo das Asociacións oficiás de estudantes e nos organismos
reitores da vida universitaria.
Estes son, en síntesis, os nosos
anceios pol-os que nos propomos
traballar. Mais xulgamos, desde logo,
que pra chegar ao conseguimento total dos nosos propósitos, Galicia ten
de vivir organizada de xeito que se recoñeza a súa persoalidade xurídica. N-
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Xuntanza con escritores e escritoras en
Santiago de Compostela
Na foto inferior intervindo nun acto académico

unha Galicia abafada pol-o centralismo, a Universidade que soñamos non
podería erguer o seu ideal perfil. Por
elo somos partidarios de que Galicia
se acolla ao artigo 12 da Constitución
da República. Non estamos conformes co réxime constitucional no que
se refire ao insino: pero coidamos, sin
embargo, que o noso programa inmediato é de feito realizable dentro do
Estatuto votado pol-os Concellos galegos no salón de actos da Facultade
de Mediciña.
MEDIOS PRA CONQUERIR AS NOSAS ARELAS. Medios pra conquerir
as nosas arelas? Apoio decidido i efeitivo á campaña pro Estatuto Galego.
Presións constantes nas Asociacións
Escolares e nos organismos universitarios. Denuncia de calquera trato de
desigualdade de que se faga víctima
ao que represente galeguismo universitario. Colaboración con aquelas
entidades escolares, culturais ou políticas que tendan a galeguizar o insino.
Ruptura e loita implacable coas que
se opoñan a ela ou representen un
obstáculo no vieiro cara ese fin.
PUNTOS CONCRETOS DAS NOSAS ASPIRACIÓNS. En resumnunha fórmula estremadamente com-

primida, eis as nosas aspiracións
inmediatas:
1. Autonomía de Galicia
2. Independencia universitaria con relación a Madrid.
3. Federación Oficial Escolar Universitaria única e galega.
4. Igualdade de dereitos pra o galego
en relación ao castelán.
5. Estabrecemento de cátedras permanentes de cultura galega.
De momento, abóndanos con ceibar ao vento estas verbas, que son a
espresión de un degaro limpo, afervoado, insobornable e forte de loitar
sen lecer até o conseguimento do
noso ideal: A galeguización na Universidade galega.
Ricardo Carvalho Calero, estudante de Filosofía; Xosé A. Rodríguez
Tenreiro, estudante de Cencias; Xurxo Loureiro Fernández, estudante
de Filosofía; Francisco Ugalde Fernández, estudante de Cencias; César
González Seco, estudante de Dereito;
Josep Forteza-Rei Forteza, estudante
de Meiciña; Carlos Tobío Fernández,
estudante de Dereito; Manuel Rial
Martínez , estudante de Cencias; Germán García Avila, estudante de Farmacia; Pere Josep Liquier Serra, estudante de Meiciña; Manoel Santos
Rivera, estudante de Dereito; Alfonso

Fraga, estudante de Cencias; Francisco Fernández del Riego, estudante
de Dereito; Álvaro Cunqueiro Mora,
estudante de Filosofía; Raimundo
Aguiar Álvarez, estudante de Dereito;
Xaquín Lourenzo Fernández, estudante de Filosofía; Xaquín Caamaño
López, estudante de Farmacia; Isidro
Suárez Paz, estudante de Cencias;
Xosé Martínez López, estudante de
Filosofía; Xosé Pla Fernández, estudante de Meiciña; Xan Brañas Cancelo, estudante de Dereito; Enrique
Morales Sánchez-Guerra, estudante
de Farmacia; Severiano Aguiar Álvarez, estudante de Meiciña; Constantino Cancio Díaz, estudante de Farmacia; Pedro Brañas Cancelo, estudante
de Cencias ■
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Entrevista radiofónica
a Carvalho Calero

Hoxe imos falar con Ricardo Carvalho
Calero, catedrático de Lingüística
e Literatura Galega na Facultade
de Filoloxía na Universidade
compostelana e membro numerario da
Real Academia Galega.
Na historia da nosa cultura, a
obra deste filólogo, Ricardo Carvalho
Calero, é dunha enorme importancia,
no seu dobre aspecto lingüístico e
crítico literario. A obra de Carvalho
Calero non é soamente científicofilolóxica, senón que abarca tamén a
poesía, o teatro, o ensaio e a novela.
Graciñas por deixarnos parte do seu
tempo.
E quixeramos comezar xa a conversa preguntándolle a partires de
que época pode considerarse a lingua galega como entidade propia
de idioma?
A lingua galega, como as demais
linguas hispánicas derivadas do latín, ten un nacemento progresivo que
non se pode datar con exactitude.
Non hai, como digo, a posibilidade
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de fixar unha data concreta porque
os idiomas non xorden subitamente.
Non nacen como nacen os seres do
mundo animal, nun minuto determinado, nunha hora determinada, dun
determinado día, dun determinado
ano. Endebén, hai que considerar que
podemos entender que o galego existe cando as transformacións sofridas
polo latín fan que xa os falantes espontáneos desa lingua evolucionada,
non entendan o latín escolástico, o latín culto. Foron decisivos, desde logo,
para a formación do galego, os séculos IX e X pero estes séculos foron decisivos para a formación do galego en
canto lingua falada. Podemos afirmar
que por esta época xa se falaba galego pero non se escribía. Os primeiros
textos escritos enteiramente en galego son de principios do século XIII ou
fins do século XII, se ben con anterioridade, nos documentos escritos en
latín xa se infiltraban moitas formas
romances, no noso caso galegas, que
acreditan a realidade de que o idio-

Transcrición da entrevista realizada
o 17 de agosto de 1980 no programa
“Gallegos de hoy” do Centro de
emisión del noroeste de Radio
Nacional de España

ma que se falaba era xa galego. Ou
sexa, que ese latín que introduciron
os romanos no noso país xa estaba
suficientemente transformado polo
contacto coas linguas indíxenas e por
unha serie de circunstancias de tipo
histórico-social que podemos considerar que nacera outro idioma, que
nacera o galego-portugués, xa que naquela época toda a franxa occidental
da Península falaba diversas variantes
do mesmo romance.
O galego é unha lingua fragmentada ou as súas diferenzas son matizacións locais que non afectan á súa
unidade lingüística?
Indubitabelmente, o que ocorre é
o segundo dos presupostos que vostede enumera. O galego é unha lingua estruturalmente moi unificada.
Moito máis unificada que o castelán.
Hai moitísimas variantes do castelán
e moitas menos variantes do galego.
Mais convén reparar no feito de que
en moitas ocasións hai un grande
equívoco cando se trata este problema. Que o galego é unha lingua máis
unificada que o castelán é rigorosamente certo en canto a lingua falada.
Se comparamos a fala dun galego de
Viveiro coa fala dun galego da Guarda,
por exemplo, observamos diferenzas
que son simples matizacións de carácter local. Se consideramos o romance
central e comparamos a fala dun labrador, dun gandeiro por exemplo de
Santillana ou de Polanco coa fala dun
labrador andaluz, dun pastor de Serra
Morena, por exemplo, observaremos
que as diferenzas neste segundo caso
son moitísimo maiores. De xeito que
aquel vello prexuízo segundo o cal o
galego estaba pulverizado en dialectos é absolutamente erróneo. Pero o
castelán, desde o punto de vista da
lingua escrita, como foi un idioma
oficial desde o século XIII, ten efectivamente unha maior coherencia. Non
podemos comparar pois, o galego escrito co galego falado nese aspecto. O
galego falado ten entre si menos diferenzas, menos matizacións que o castelán falado pero por suposto o galego escrito non presenta a unidade do
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Setembro de 1987. Conferencia na Asociación
Cultural “A Estrada”
Voda en Rianxo (decembro de 1977) de
Carmen García Rodríguez e Xosé Bravo
Frieiro. Mª Lidia Fontoira Surís (2º pola
dereita), e Aurora Marco (3ª pola dereita)

castelán escrito, do castelán académico e iso compréndese perfectamente.
A realidade é que o galego era lingua
de todos os habitantes do noso país
durante a Idade Media pero a partir
do século XIV e, despois, a partir do
século XVIII, houbo unha transformación demográfica moi importante en
Galiza. Isto determinou o carácter diglósico da vida lingüística en Galiza. E
ben, cando pensamos que desde fins
da Idade Media a lingua escrita dos
galegos e do castelán comprendemos
que non sexa posíbel unha unificación
da lingua escrita demasiado rápida.
O castelán inverteu varios séculos
en formar unha lingua literaria, sendo ademais a lingua oficial, a lingua
da Corte. Mentres que non hai unha
Corte no noso País desde fins da Idade
Media. Non hai un ensino en galego
e todo isto explica naturalmente que
imos con retraso modernamente no
aspecto da unificación, da organización, da normalización, da normativización do noso idioma.
Profesor Carvalho Calero, que
transformación está experimentando o idioma galego na actualidade?
A principal transformación que experimenta o noso idioma actualmente
é a transformación dunha lingua en
estado dialectal, dunha lingua puramente coloquial con repercusións literarias pero sen suficiente organización
de tipo normativo en lingua con cohesión, en lingua que se edifica sobre
unha base científica. Os nosos escritores do Rexurdimento escribían como
falaban e falaban como falaban os
campesinos do seu entorno. Unha lingua literaria ten que superar as formas
coloquiais, que son múltiples, xa que
toda realización efectiva dunha estrutura idiomática se diversifica en distintas proxeccións. Pero a lingua literaria,
a lingua científica, a lingua administrativa, ten que presentar uns caracteres
de fixeza que esixen selectividade nas
formas coloquiais. Agora estamos en
condicións excelentes para dar o paso
definitivo neste aspecto porque desde
hai, quince, vinte anos, os estudos filolóxicos sobre o galego avanzaron moi-

tísimo. Hoxe existe na Facultade de
Filoloxía da Universidade de Santiago
unha subsección de Galego-Portugués
que xa proporcionou tres promocións
de licenciados. Sabemos moito máis
da nosa lingua do que soubemos nunca. Nestas condicións existe xa a base
científica necesaria para dar o pulo
definitivo á fixación da lingua literaria.
A asimilación das verbas nun
idioma é laboura de anos. Non lle
parece que a incorporación de no-

vos termos ao galego urxida pola
necesidade de engadirlle as verbas
de vocabulario castelán estase facendo demasiado a présa?
Máis que demasiado as présas,
faise en ocasións demasiado á lixeira e sen conciencia das posibilidades
de axuda que nos pode proporcionar
neste terreo a existencia dunha forma
do español occidental, do galegoportugués que xa realizou esa asimilación, non tanto do castelán como
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Conferencia conxunta en Sargadelos de
Carvalho Calero con Ramón Piñeiro, co que
manterá unha relación complexa, pasando por
momentos de profunda colaboración e outros
de grande tensión

de outras linguas de cultura, ás veces
linguas sabias. Ao pasar do estado
puramente coloquial, ao deixar de ser
unha lingua puramente rural, claro
está que o galego necesita introducir
unha serie de termos no seu vocabulario pero non esquezamos que o portugués orixinariamente non é máis que
a forma meridional do galego e que
mentras no século XI o país galego
do norte se adscribiu politicamente a
León e Castela, a parte do sul que se
emancipou da vasalaxe dos reis casteláns desenvolveu un estado independente no que o galego transformado
en portugués tivo que afrontar eses
problemas de que vostede fala. Non
debemos esquecer, pois, que temos
o modelo das solucións portuguesas
que non sempre serán adaptábeis ao
galego actual pero que están aí e deben ser tidas en conta. Neste sentido,
aplicando as coñecidas normas de
fonética histórica que determinan a
evolución dos termos que un idioma
asimila non ten por que oferecer pro130 terra e tempo xullo 2010-xuño 2011

blemas a admisión de neoloxismos
por parte do galego. O que é preciso
é que naturalmente o ensino da lingua proporcione unha conciencia de
cal é esta forma de asimilación para
evitar solucións hiperenxebristas, ou
solucións castelanistas ou, en suma,
solucións arbitrarias.
Profesor Carvalho Calero, que
lle parece se cambiamos o rumbo
da nosa conversa e nos conta ao nosos ouvintes un pouco da súa historia persoal?
Non hai inconveniente, ben sabido e ben sentado que a miña historia
persoal é sumamente humilde e que
ten escasísima importancia a miña
vida e polo tanto debemos pasar rapidamente sobre ese tema.
Vostede é ferrolán, non?
Si, efectivamente, son ferrolán, do
Ferrol vello, da parte máis enxebre,
da parte máis característica do Ferrol, do Ferrol que xa existía antes da
grande transformación que no século
XVIII experimentou esta cidade baixo

o pulo do despotismo ilustrado porque o Ferrol tal e como o coñecemos
hoxe é principalmente unha obra da
administración dos Reis Fernando VI
e Carlos III. Pero existía antes un pequeno Ferrol, non maior que Mugardos, que está en frente, á outra banda
da ría. O Ferrol vello, na parroquia da
Virxe do Socorro. E alí nacín eu e fun
baptizado.
E alí, tamén en Ferrol, estudou
as primeiras letras…
Si, efectivamente estudei as primeiras letras en Ferrol. En realidade,
a min as primeiras letras ensinoumas
a miña nai. A miña nai ensinoume a
ler nas páxinas de El Correo Gallego.
Entón se publicaba en Ferrol. Pasei
despois a unha escola e o meu bacharelato curseino no colexio do Sagrado
Corazón dirixido por un escritor galego interesante, Don Manuel Comellas
Coimbra porque naquela época non
existía Instituto de Ensino Medio en
Ferrol. Esta foi unha conquista do alcalde Don Antonio Usero en tempos
do goberno de Don Miguel Primo de
Rivera. De xeito que eu fixen o meu
bacharelato na maior parte das asignaturas no Instituto da Guarda da Coruña. Tamén aprobei algunhas asignaturas noutros institutos, entre eles
o Instituto de Lugo. Pero en fin, as
primeiras letras e as segundas letras,
os estudos de bacharelato, fíxenos en
Ferrol.
Foi un bo estudante?
De bacharelato non fun estudante especialmente notábel. Non, non
me destacaba de ningún xeito. Estudei por libre, claro está e, polo que
queira que sexa, o meu expediente
como vostede pode comprobar xa
que, como lle digo, obra no Instituto
da Guarda, é un expediente mediocre.
Pasan os anos e vai a Santiago
a ingresar na Universidade. Estuda
Filosofía e Letras e Dereito. Por que
escolle estas carreiras?
Filosofía e Letras escollina porque realmente eran as letras que
me atraían. En canto a Dereito, que
fixen en parte simultaneamente con
Filosofía e Letras foi unha carreira
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Conferencia sobre Valle Inclán na Universidade
de Santiago de Compostela
Exposición bibliográfica na Estrada no 1987.
Xoán Carlos Garrido, David Ovidio –fillo de
Manuel García Barros– e Carvalho Calero

elixida por razón da súa maior rendabilidade. A carreira de Filosofía e
Letras non tiña máis saída entón que
o profesorado, o profesorado oficial
pero existían moi poucos institutos.
As oposicións verificábanse moi de
tarde en tarde. Non pertenzo a unha
familia con recursos económicos que
me permitiran o luxo de ter un título
que non exercera. Entón estimouse
na miña casa que a carreira de Dereito tiña máis saídas como entón
e, aínda agora, se di. Así que fixen
a carreira de Dereito, por certo cun
expediente moi bon. E como a miña
afección en realidade non era a ciencia xurídica senón a ciencia filolóxica,
despois de rematar a carreira de Dereito fixen por libre a maior parte dos
estudos de Filoloxía, licenciándome
efectivamente algúns anos despois
en Filoloxía, que entón non era Filoloxía. Non había máis que a carreira
de Filosofía e Letras. Logo doutoreime xa serodiamente en Madrid, cunha tese que se titulaba “Aportaciones
fundamentales a la Literatura Gallega Contemporánea” e cuxo texto está
publicado na colección RománicaHispánica da Editorial Gredos.
De moi novo comezou a cultivar
a literatura. Curiosamente as súas
primeiras publicacións foron libros

de poesía. Foi isto unha debilidade
xuvenil?
De nengún xeito, teño unha efectiva vocación poética e non deixei
nunca de cultivar a poesía. Aínda que
a publicación de libros de versos sexa
aínda intermitente na miña historia
bibliográfica.
Vosté foi membro da chamada
Xeración do Seminario de Estudos Galegos
e tamén mantivo un contacto moi
estreito cos mestres do grupo Nós,

fundado no ano 1920 por Castelao
e Risco. Fálenos del.
Si, efectivamente. Eu cheguei
a Santiago de Compostela no ano
1926 e inmediatamente me puxen en
contacto co Seminario de Estudos
Galegos. Eu son dos hoxe vivintes,
un dos máis típicos, dos máis característicos membros da xerazón do
Seminario de Estudos Galegos, non
da primeira promoción. O Seminario de Estudos Galegos foi fundado
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por Bouza Brei, xa falecido, Filgueira Valverde, Tobío, Martínez López,
vivos os tres felizmente. Eu pertenzo a unha promoción posterior. De
maneira que estes homes foron en
certo modo os meus introdutores no
terreo das inquedanzas científicas
de tipo filolóxico e de tipo histórico
proxectadas sobre o noso país. Aínda que eu tiña xa escrito -porque eu
fun un escritor moi precoz- tiña escrito xa en galego. Tiña publicado
versos galegos sendo practicamente
un neno en periódicos e revistas da
localidade onde nacín. Os membros
do Seminario de Estudos Galegos…,
eu cheguei a ser Secretario Xeral do
Seminario de Estudos Galegos. Criámonos na admiración e na venera132 terra e tempo xullo 2010-xuño 2011

ción polos homes da Xeración Nós. E
colaboramos na revista Nós. Agora se
está facendo, como vostedes saben,
unha edición facsímil daquela revista
e aparece moitas veces a miña firma
naquelas páxinas. Os homes da Xeración Nós eran extraordinarios e todos
os galegos de hoxe con conciencia do
interese científico ou literario que reviste o noso país e a nosa historia deben sabelo. Nós debemos, pois, ser
discípulos de Otero Pedraio, de Risco, de Florentino López Alonso Cuevillas, todos os cales foron grandes
amigo meus, uns íntimos amigos. De
maneira que, efectivamente, eu considero como mestres meus a estes
homes de Nós e tamén se se quer a
estes homes da primeira promoción

do Seminario, que eran compañeiros,
pero compañeiros máis adiantados.
No ano 1951 a primeira novela
que se publica en galego despois
da Guerra Civil é unha de vostede.
A xente da Barreira, si, efectivamente. Foi unha novela que gañou un
concurso pola Sociedade de Bibliófilos Galegos e esa á a primeira novela
en galego publicada despois da Guerra Civil. Dentro duns días aparecerá
unha nova edición desa novela. Cicais
estexa a ponto de saír do prelo.
E, Profesor Carvalho Calero, non
podemos esquecernos da súa aportación ao teatro galego.
Moi ben, vostede é moi xentil ao
considerar que no campo do teatro
fixen algo digno de non se esquecer.
O certo é que, efectivamente, escribín
teatro. Fun moi afecionado á literatura teatral desde os meus anos mozos,
podería dicir que desde os meus anos
infantís. Reunín catro pezas nun volume. Trátase das tituladas Sombra de
Orfeo, Farsa das zocas, Auto do prisioneiro e
A Arbre. Si, é un libro que circula por aí
desde o ano 1969.
Entre a súa obra lingüística está
no ano 1965 Gramática elemental del
gallego común. Que o levou a escribir
este libro? Era necesaria unha gramática posta ao día?
Evidentemente, era necesaria. En
realidade, aínda que tiñamos outras
gramáticas con anterioridade á data
en que se publicou a primeira edición
de Gramática elemental del gallego común,
estas gramáticas estaban moi anticuadas e ademais esgotadas. Eran gramáticas decimonónicas. Había unha
gramática histórica perfeitamente
científica que era a de Don Vicente
García de Diego pero gramáticas sincrónicas, gramáticas que estudasen
a estrutura do idioma no momento
actual non existían ou non tiñan interese científico, e, como profesor
de Lingua Galega considerei oportuno, considerei necesario, axudar aos
meus discípulos coa redacción dun
manual que xa alcanzou moitas edicións. Paréceme que vai na oitava
edición a Gramática elemental del gallego
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Conferencia inaugural do Congreso “Rosalía
de Castro e o seu tempo” no paraninfo da
Universidade de Santiago de Compostela en
xullo de 1985

común, que, naturalmente revisaba en
cada momento, porque a Lingüística
é unha das ciencias modernas que
experimentan máis transformacións
e, aínda que non quero estar á última
moda, porque como dicía Oscar Wilde, a moda é o que pasa de moda. De
todos os xeitos, sempre hai críticas ou
hai aportacións de aspectos concretos
da Lingüística ou da Lingüística Galega, que son recollidos na nova edición
da miña gramática.
E que traballos ten hoxe en día
en preparación o Profesor Carvalho
Calero?
Moitos traballos. En realidade,
por unha banda hai reedicións ou
edicións de obras xa redactadas. Xa
lle dixen que está a punto de saír,
cicais saíra xa do prelo, unha reedición da Xente da Barreira, desa novela á que se engaden algúns relatos máis, algunhas historias que a
complementan. Tamén está a punto
de saír o terceiro tomo da miña Antoloxía histórica da prosa galega, Prosa 3,
que comprende a prosa medieval, a
prosa renacentista, a prosa barroca
e a prosa neoclásica. E, en fin, unha
nova edición, que será a terceira, da
miña Historia da Literatura Galega Contemporánea, que é a máis volumosa
das miñas producións, xa que alcan-

za máis de 1.000 páxinas. Por outra
parte, sempre hai innumerábeis traballos de carácter lingüístico, de tipo
monográfico para revistas técnicas
como Verba, por exemplo, a revista
que se fai na Facultade de Filoloxía
da Universidade de Santiago. Vanse
imprentar, estarán tamén a ponto de
aparecer, unhas conferencias que dei
en Buenos Aires e Montevideo hai
uns anos cando fun convidado polo
Centro Galego de Buenos Aires, da
capital arxentina, para acudir ás celebracións que se verifican sempre
ao redor do día de Galiza. En fin, hai
moita cousa. En canto a traballar,
estou facendo unha obra de teatro, unha nova obra de teatro. Desde logo si teño feito un acto dunha
obra de teatro que titularei Os xefes e
que ten un contido de tipo político.
Non de tipo partidista. En realidade, o que pretendo demostrar, ou o
que pretendo mostrar para ser máis
exacto, nesta peza, é a ambigüidade
da política. Pero, en fin… Se chego a
publicala pois xa a lerá vostede, se é
tan amábel, e, se non chego a publicala, non vale a pena de falar dela.
Porque xa digo, teño só un acto da
mesma escrito, o acto terceiro. Van
ser tres actos pero escrebín o final
que é o que teño máis claro.

O tempo se nos acaba pero
quixeramos pechar esta conversa
co profesor Carvalho Calero preguntándolle como ve o futuro da
lingua galega?
Desde logo eu non son zahorí. Eu
non son futurólogo. Teño unha enorme desconfianza en todo o que se
refere á previsión do futuro. A miña
vocación de profeta é absolutamente
inexistente. Non son nen me considero profeta senón que non teño simpatía nengunha polos profetas. Unicamente debo indicar o seguinte. Que
o galego terá un porvir brillante se os
galegos queren que o teña. Somente
recomendaría ás novas xeracións que
non se esqueceran de que o galego
non é un aerolito isolado do resto
das linguas peninsulares. Como antes
indiquei, existe unha variante histórica do galego que se desenrolou no
sul do país e que se transformou en
portugués. Esta variante do galego é
unha variante de proxección universal
e unha lingua que proxectada nas antigas colonias portuguesas é hoxe un
dos idiomas máis falados do mundo.
A través das verbas do filólogo
Profesor Carvalho Calero soubemos
un pouco máis da lingua galega e
da súa persoa. Graciñas de novo,
Profesor ■
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Carvalho Calero:
a palabra viva dun
intelectual inmorrente

Ricardo Carvalho Calero en Sargadelos á
beira da factoría

Santiago (Por Luís Villamor). Xogaba
no seu esmacelado despacho de
Filoloxía cunha regra, coa mesma que
ordeaba rigurosamente o discurso.
Axeitaba o vello profesor un lápiz
aquí, unha goma de borrar alá,
entre un silencio sepulcral polo que
latexaban recordos, conceptos e lúcidas
disquisicións académicas e lingüísticas.
Carballo foi un investigador da lingua
e a literatura galega. Mais tamén un
bardo, un creador. O xornalista falou
por derradeira vez co poeta dormido
no Pazo de Bendaña de Compostela.
Alí acudía Carballo, interesado
pola exposición da longa noite de
pedra da poesía galega, celebrada
en maio do pasado ano. Produto
dunha dilatada conversa celebrada
134 terra e tempo xullo 2010-xuño 2011

por aquelas datas, xurdiu unha hora
de cinta magnetofónica, que serve
para despedir o senlleiro petrucio da
xeración de Cunqueiro. Así falaba un
intelectual que permanecerá sempre
na historia da cultura galega.
Supoño que nestes momentos
da súa vida ten vostede na memoria
unha auténtica longametraxe persoal...
Si, claro. Eu pertenzo á xerazón
que sufreu a guerra e as súas consecuencias, a que sufreu as secuelas
dunha maneira máis intensa. Non hai
persoal da miña idade que non combatese, ou estuvese refuxiado nunha
embaixada, ou que non padecese cautiverio, ou hai moi poucos...

Entrevista publicada en “La Voz de
Galicia” o 1 de abril de 1990

¿É certo que na súa adolescencia quixo ser marino?
Non lle estrañe, porque eu nacín
en Ferrol, que é unha cidade eminentemente militar. Se queremos ser
exactos onde pretendín ingresar foi
na Escola Naval, porque en Ferrol a
suprema aspiración profesional é, ou
era naqueles tempos, ser membro da
Marina de Guerra, de maneira que a
esa idade non era eu propriamente,
senón mais ben os meus conselleiros
familiares que entón me orientaban.
As circunstancias, vaia.
Si. Si. Claro está.
O caso é que, finalmente, veu a
Santiago e estudou Dereito. Carreira un tanto pragmática para o que
eran as súas inquietudes literarias,
¿non?
É curioso, porque se vostede examina o meu expediente, que o gardan
na secretaría da Facultade de Dereito, se sorprenderá do brillante que é,
moito máis brillante que o que teño
como cursante de Filosofía e Letras,
que é a outra carreira que fixen en
Santiago, anque me doutorei en Madrid. As cousas sen embargo teñen a
súa explicación normal. Eu fixen Dereito por oficial, asistindo ás clases,
mentres que Filosofía, con excepción
dalgunhas materias comúns, fíxena
por libre, e claro, sempre hai máis facilidades para o alumno que está en
contacto co profesor e as bibliotecas,
que co que está a 100 kilómetros, e
obtén a súa información dun xeito
menos inmediato.
En Ferrol vostede tiña publicado
daquela, nuns xogos frorais ou algo
similar algúns versos en galego,
contraponto ao que se facía habitualmente, se non me equivoco alá
polo menos 47 ou 48.
Eu escrebín en galego dende moi
novo, aínda que, por suposto, tamén
en castellano, e despois da guerra
tamén publiquei bastantes cousas
en galego. Non sei exactamente a cal
poema se refire... Escrebín en varias
revistas que se publicaban en Ferrol.
As miñas primeiras poesías saíron en
El Correo Gallego, que entón se redacta-
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ba e imprimía en Ferrol, e tamén publiquei poemas en Vida Gallega, entón
aínda dirixida por Jaime Solá, en Vigo.
E noutras revistas, algunhas ferrolanas, anteriores á guerra e posteriores.
Seguramente, á que vostede se refire
é a unha que dirixía un parente meu,
e que se chamaba Maruxa, onde é posibel que aí estexan os máis antigos
poemas meus. E, dende logo, algúns
en galego, dos anos 1924 ou 1925.
Vostede é da xeración do Seminario de Estudos Galegos...
Si. Adoito ser considerado un
membro desa xerazón, a de Aquilino
Iglesia e Álvaro Cunqueiro, aínda que
son o máis caracterizado dos tres, porque eles son deses tempos pero non
traballaron propriamente no Seminario. Aquilino traballou despois da guerra no que se chamou Instituto Padre
Sarmiento, mentres que eu fun incluso
secretario do Seminario de Estudos
Galegos.
A idea de europeización de Galiza, latexa en todos os seus traballos,
neste senso pódese decir que hai un
claro nexo cos homes de “Nós”.
Efectivamente; é que a xerazón do
Seminario de Estudos Galegos é herdeira e continuadora da Xerazón Nós,
e non había ningunha ruptura xeracional entre un Risco, un Otero Pedrayo,
un Castelao, un Cuevillas e nós. Todo
o contrario. Eramos fervorosos admiradores destes homes, que foron os
que en realidade iniciaron ese movimento que eu chamo eurogaleguismo.
¿Ten algunha correspondencia
necesaria a idea de eurogaleguismo
coa inserción de Galicia nas estruturas político-económicas da Europa
de hoxe?
Naquela época, a verdade é que
cando se iniciou o noso traballo, no
Seminario de Estudos Galegos centrámonos especificamente no aspecto
cultural, pero non faltaban encadramentos ideolóxicos dentro dun futuro, se se quer utópico, que significaba
algo así como o enlace coa Idade Media, na que Santiago de Compostela
era un centro importante como consecuencia das peregrinacións. Os homes

de «Nós» viñan a continuar en certo
modo o labor de Xelmírez e todas
aquelas figuras da Galiza medieval,
que estaban en contacto cos centros
europeos da cultura: nós proseguimos esa ruta espiritual. De xeito que,
así como na Idade Media, o Sacro Imperio Romano-Xermánico e o Imperio
Carolinxio supuñan a cobertura político-social desta comunicación cultual,
nos falábamos moito dos estados unidos de Europa, mais non insistiamos
demasiado neste aspecto, porque os
homes do Seminario traballabamos
especialmente no eido cultural. Aínda
así, nos últimos tempos da monarquía, efectivamente, a politización foi
xeral e, vagamente, tiñamos a idea de
que unha comunidade europea sería

unha superestrutura que protexería o
desenvolvemento da cultura galega,
que considerábamos eminentemente
europea. Con visión de hoxe, hai que
dicer que foi positivo este pensar.
Neste senso, anticipáronse absolutamente aos tempos habituais...
Por suposto, o galeguismo é unha
forma de modernidade, e o anti-galeguismo unha forma de arcaísmo, de
reacción intempestiva, xa que non se
trata dun galeguismo orientado para
un nacionalismo que se peche en si
mesmo, senón todo o contrario. Defendíamos un galeguismo dos tempos medievais en que Galiza era eminentemente europea, e o arcebispo
de Santiago estaba en contacto directo constante con Cluny ou con Roma.
xullo 2010-xuño 2011 terra e tempo
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Retrato de Carvalho Calero realizado por
Tomás Barros
Ricardo Carvalho Calero con alumnas e
alumnos do grupo de teatro do colexio Fingoi

Para min, e isto xa o ten formulado
Otero Pedrayo, Galicia foi tanto máis
europea canto máis galega foi.
Hai que argumenta que o galego
se conserva nun estado máis puro
ca o portugués, que tería incorporado moitas máis palabras españolas
durante o século XVIII...
Vexo que vostede está sumamente influído por unha serie de falsas
ideas, que algúns modernos políticos,
máis ou menos preparados lingüisticamente, están a expoñer. En primeiro
termo, no país que chamamos España existen unha serie de formas que
son independentes entre si; é dicer,
o catalán, coas súas dependencias,
valenciano ou mallorquín, que son
independentes do castellano. Neste
sentido, non hai entre o catalán e o
castellano unha distinción xenérica
importante, nin máis importante que
a que pode haber entre o portugués
e o proprio castellano. Para min o
portugués é unha lingua española, o
mesmo que o castellano e o catalán,
porque España é o nome que corresponde á totalidade da Península, e
por iso non podemos considerar ao
portugués como unha lingua máis estraña para nós que o castellano. Penso que hai que superar os prexuicios,
que son de tipo político, porque pensar que de súpeto o galego se detén
no Miño, e que máis alá se fala unha
lingua totalmente distinta é absurdo.
Polo que se refire a que se o portugués está máis castellanizado ca o galego, como se chegou a soster, hai que
recoñecer que semellante afirmación
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é sumamente apaixonada, e inspirada
polo desexo de romper os lazos entre
o galego e o portugués. A realidade
é totalmente oposta. O galego leva
moitos séculos erosionado polo castellano, e, entón, no galego hai unha
serie de termos e de usos lingüísticos
que desprazan aos auténticos. A Corte
portuguesa, como consecuencia das
relacións internacionais, estivo moi
influída pola castellana, pero o castellano tamén tomou moitos termos
do proprio portugués. Por exemplo,
os portugueses para designar o idioma de Castela din `castelhano´ que é
unha palabra castellana, e antigamente dicían algo parecido ao noso `castelao´ pero o castellano tamén tomou
moitos termos do proprio portugués,
palabra esta que é un portuguesismo,
porque en castellano diríase portugalés. De maneira que son intercambios
inevitábeis, que se dan entre idiomas
contiguos, e entre falas e países que
se relacionan intensamente. Pero a
afirmazón de que o portugués está
máis castellanizado do que o galego é
contraria á evidencia.
¿Cre que é posible unha situación de equilibrio lingüístico en Galiza?
É evidente que haberá que poñer o galego en condicións de poder

competir co castellano, o que é moi
difícil porque o castellano lévanos
moitos séculos de adianto, e entón
considero que no fondo é inaceptábel
a teoría dos que queren que o galego
e o castellano sexan tratados igualmente. Porque tratar igualmente os
desiguais supón trato desigual, e creo
que hai que primar ao galego en moitos aspectos, xa que doutra maneira
non podería repararse nunca unha
situación histórica de desprestixio do
idioma, produto do proceso de desgaleguización que a partir do século XV
se produciu no noso país.
¿Ten algo que ver a literatura
que se fai hoxe, que se leva feito
nos dez ou quince últimos anos, coa
da súa época de xuventude?
A literatura galega de agora ten,
con relación á doutros tempos, ventaxas e inconvenientes. A principal
ventaxa radica en que, siquera dunha
maneira oficial, o galego está recoñecido. Hai un ensino, non suficientemente intenso nin ben orientado,
do galego e da literatura galega, nos
centros públicos e privados, que non
existía cando eu era mozo, por exemplo. Entón, hai máis facilidades para
producir, máis estímulos. Hai canles
oficiais remuneradas. Non hai persecuzón, e todo isto fomenta a litera-
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Intervención no acto de homenaxe a Castelao
organizado por AGAL, en Rianxo no ano 1986
Cadro de Seoane dedicado a Carvalho Calero
á quen llo agasallou na súa viaxe a Arxentina

tura galega que, en volume, evidentemente, é máis importante que neutros tempos. En troques, este acceso
ao mundo oficial da literatura galega
non deixa de ter os seus inconvenientes. Por exemplo, eu non estou
de acordo co espíritu de dirixismo
excesivo que a política cultural dos
últimos tempos representa. Son máis
partidario de deixar os escritores en
liberdade, se é necesario, á intemperie, con menos protección crematística, pero tamén con menos restrizóns
polo que se refere a solucións estilísticas, as opcións respeito a unha
normativa lingüística que poidan
adoptar. Creo que non se debe callar,
fosilizar, nunca unha forma artística,
e hai que procurar que os autores
experimenten, sen discriminar nin
aos que siguen submisamente unha
orientación oficial nin a aqueles que,
con iguais dereitos, procuran explorar campos distintos.
Vostede, en principio, defendía
un galego que estaría mais próximo
do que sería agora a normativa oficial e co decorrer do tempo pasou a
defender o que moita xente chama
“lusismo”.
Iso que se chama lusismo por algunhas persoas é simplesmente galeguismo. Para min lusismo non é

senón unha forma de hispanismo.
Quero dicer que lusista é aquel investigador interesado na literatura
portuguesa. Se se chama lusista a un
escritor como Castelao, que propugnaba a coordenación da nosa lingua
coa do viciño país, entón me parece
que estamos empregando abusiva e
equivocadamente unha expresión.
Por iso non gosto da expresión «lusismo», que, por outra parte, procede do
campo dos que estiman equivocada
esta orientación. Castelao, naquela
famosa carta dirixida a Claudio Sánchez Albornoz, con motivo de outra
que este lle dirixiu, cando Castelao
obsequiou ao celebre historiador
español cun exemplar do seu libro
«Sempre en Galiza», propugnaba a
aproximación do galego ao portugués, porque estimaba que as linguas
modernas da cultura se forman por
aglutinación, por suma, por coordenación das diversas realizacións dos
sistemas. Entón, considero que a postura que manteñen moitos escritores
actuais, segundo a cal hai que manter
ese contacto co portugués non é, de
ningunha maneira, unha fórmula revolucionaria. Por eso eu non necesitei
cambiar de parecer.
Ou sexa, que os normativos están equivocados.

En realidade, hai que desvanecer
ese erro, segundo o cal a tradizón
era anti-portuguesa, e a revolución
consiste en aproximar o galego ao
portugués. Se vostede examina a tradizón verá que tanto o galego como
o portugués son realizazóns dun sistema, o iberorrománico occidental.
Se alguén afirma que eu sufrín unha
reconversión sostén unha doutrina
absolutamente equivocada. Eu sigo
a tradizón de «Nós», do galeguismo
e o romanismo en xeral. O que ocorre e que, naturalmente, segundo as
circunstancias, pódese avanzar con
maior ou menor decisión por ese
camiño. O que acontece é que en
tempos de Franco, cando había tanta
suspicacia respeito ao simple feito de
xullo 2010-xuño 2011 terra e tempo
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escreber en galego, era practicamente imposíbel insistir con vehemencia
na unidade substancial das diversas
formas do sistema iberorrománico
occidental. Se non se podían adoptar posturas políticas, senón dunha
forma máis ou menos subrepticia ou
subliminal, tampouco se podía insistir na unidade sustancial de galego e
portugués como sistema lingüístico. E
iso é todo. Só que considero unha expresión infeliz a de «lusismo». Insisto, para designar aos galeguistas que
opinan como Castelao.
Hoxe publícase bastante en galego, pero as veces parece que aos
traballos lles falta, como diríamos,
alma...
Si, evidentemente, ainda pasa
eso, e a cousa se complica porque
hoxe hai unha corrente de protectores da cultura que apostan, con
fervor eminentemente enxebre, por
un hiperenxebrismo cicais superado
polas circunstancias dos termos, e
por outra parte hai quen pensan nun
galego con destino literario máis universal. Tamén se dá o caso de que as
obras redactadas con arreglo a unha
ou outra orientación son especialmente preferidas ou tratadas con especial benevolencia polos correspondentes adeptos a unha ou outra. Pen138 terra e tempo xullo 2010-xuño 2011

so que hai que tratar a literatura galega coma se fose literatura noruega
ou literatura rusa. O bon está escrito
en galego e está escrito en chino, o
mesmo que o mau, sen que isto quera dicer que non debamos fomentar a
literatura galega, pero, ao meu xuízo,
unha forma equivocada de fomentala
é louvar todo ou case todo o que se
escrebe en galego.
Vostede escribiu estes versos:
«Pra vós a verdade / Pra min a beleza / Pra vós o concepto / Pra min
a verba”...
Si escrebín eses versos, pero non
pretendo tampouco ser un programa
de Ars Poetica exclusivista. Eu teño
escrito, e moi tempranamente, poemas de temática social e política. Por
exemplo, recordo que fixen un poema
á morte de Gandhi, apostólo da liberdade do seu país.
Hai un poema-máxima de Celso
Emilio que dí: “O corazón manda e
eu obedezo”. Neste senso, resulta
obvio que a súa poesía social arrincaba dunha necesidade afectiva.
Si, evidentemente. A poesía ten
que ter unha base sentimental, non
no sentido romántico, pero é que
para dicer a verdade temos outros
xéneros literarios, outros xéneros
científicos. A poesía ten que expresar

Maio de 1982, na Homenaxe nacional
organizada por unha morea de asociacións. Na
foto: Abaixo (de esquerda a dereita): Aurora
Marco, Ricardo Carvalho Calero, Mª Lidia
Fontoira e Andrés Sobrino Suberviola. Arriba
(de dereita a esquerda): Xoán Verdini Deus,
Araceli Herrero e outras antigas alumnas de
don Ricardo

ante todo sentimentos, maneiras intuitivas de ver a realidade, quentada
polo calor da vida e neste sentido, a
expresión dese poeta que ten citado coincide co meu ponto de vista.
De calquer forma, a temática social
e política é moi interesante, pero
non pode aspirar a monopolizar totalmente o campo da literatura, porque hoxe non estamos sometidos
a un rexime político que teñamos
que combater como principal motivación ética colectiva. Pero a veces
incluso nos pasamos, porque se examinamos a poesía de hoxe veremos
que reaccionou con excesiva dose
de desprezo frente á poesía social.
Esta última é verdade que confundía
o volume da protesta coa finura do
timbre lírico, mais hoxe tendemos a
unha poesía demasiado romántica,
demasiado aristocrática, demasiado
críptica, que parece mentira que sexa
moitas veces obra dos mesmos poetas que na súa extrema mocedade
escreberan poemas tan prosaicos ■
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